Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
2017.gada 15.marts

Nr. 3/2017

Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 15.martā plkst. 15:45
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15:45
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Santa
Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Bruno Veide, Andris Dulpiņš, Andris Silavnieks.
Nepiedalās deputāti: Igors Žukovs (iemesls nav zināms), Antra Deniškāne (aizņemta
pamatdarbā), Guna Lāčauniece (atvaļinājumā), Guntars Zonbergs (atvaļinājumā), Jurģis
Grabčiks (aizņemts pamatdarbā).
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aivars Gavars, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila,
juriste Gita Lipinika, Finanšu daļas vadītājs- finansists Gatis Vīgants.
Iestāžu vadītāji un darbinieki: PII “Rūķītis” vadītāja Sanita Tīberga, Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska, iestādes “Jauniešu māja” bērnu un
pusaudžu brīvā laika organizatore Ingūna Feldmane.
Klausītāji
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi, aicina balsot par sēdes darba
kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par iestādes “Jauniešu māja” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
2. Par grozījumu veikšanu 2017.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos, telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei “Jauniešu māja”
4. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu gājēju tilta pār Aģes upi pārbūvei
6. Par līdzekļu piešķiršanu meliorācijas kolektora pārbūvei Silavas ielā

§1
Par iestādes “Jauniešu māja” vadītāja
amata pienākumu izpildītāja iecelšanu
Ziņo E.Grāvītis. Informē, ka uz 2017.gadu vai līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai tiek
iecelts iestādes “Jauniešu māja” vadītāja pienākumu izpildītājs.
N.Līcis jautā par laika posmu, uz kādu tiek iecelts pienākumu izpildītājs.
E.Grāvītis paskaidro, ka vadītāja pienākumu izpildītājs tiek iecelts uz vakances laiku.
Pamatojoties Saulkrastu novada domes 2017.gada 22.februāra lēmumu “Par
Saulkrastu Sociālā dienesta reorganizāciju”, pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis un
bērnu un jauniešu dienas centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane ir vienojušies par
I.Feldmanes pārcelšanu iestādes “Jauniešu māja” bērnu un pusaudžu brīvā laika organizatora
amatā.
Ņemot vērā ka bērnu un jauniešu dienas centra funkciju izpilde tika nodota iestādei
“Jauniešu māja” un ievērojot I.Feldmanes pieredzi bērnu un jauniešu dienas centra vadībā, kā
arī lai nodrošinātu iestādes “Jauniešu māja” darbību līdz iestādes vadītāja apstiprināšanai
amatā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iecelt iestādes “Jauniešu māja” vadītāja pienākumu izpildītāja amatā uz vakances laiku
Ingūnu Feldmani.
2. Uz amata pienākumu pildīšanas laiku, noteikt I.Feldmanei amata algu 958 euro.
3. Lietvedības un personāla nodaļai sagatavot vienošanos ar I.Feldmani par iestādes
“Jauniešu māja” vadītāja amata pienākumu pildīšanu uz vakances laiku.
4. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 15.martā un ir spēkā līdz iestādes “Jauniešu māja”
vadītāja iecelšanai amatā.
§2
Par grozījumu veikšanu 2017.gada
Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos
Ziņo E.Grāvītis. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu par Saulkrastu sociālā dienesta
reorganizāciju, tiek samazinātas sociālā dienesta izdevumu pozīcijas, kas līdz šim bija saistītas
ar sociālā dienesta struktūrvienības “Saulespuķe” uzturēšanu. Tiek samazināti arī pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas budžeta izdevumi, kas bija saistīti ar komunālajiem
maksājumiem par telpām Raiņa ielā 7. Samazinātie izdevumi tiek iekļauti iestādes “Jauniešu
māja” budžetā.
Izskatot 13.03.2017. Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista
G.Vīganta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
1.1. Samazināt iestādes “Sociālais dienests” (Struktūrvienība 081, M811) budžeta
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izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 9758,00 euro;
1.1.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 1225,00 euro;
1.1.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 344,00 euro;
1.1.4. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 459,00 euro;
1.1.5. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 5700,00 euro;
1.1.6. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 4265,00 euro;
1.1.7. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 574,00 euro;
1.1.8. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 428,00 euro;
1.1.9. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
neaprēķina iemaksas) par 150,00 euro;
1.1.10. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni - Pārējie
komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 50,00 euro;
1.1.11. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 120,00 euro;
1.1.12. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 160,00 euro;
1.1.13. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 100,00 euro;
1.1.14. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 1024,00 euro;
1.1.15. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 400,00 euro;
1.1.16. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 350,00 euro;
1.1.17. EKK 2224 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 55,00
euro;
1.1.18. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana) par 1800,00 euro;
1.1.19. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par
880,00 euro;
1.1.20. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 800,00 euro;
1.1.21. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 200,00
euro;
1.1.22. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 400,00 euro;
1.1.23. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 850,00 euro;
1.1.24. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 52,00 euro;
1.1.25. EKK 23111 (Kancelejas preces) par 400,00 euro;
1.1.26. EKK 23121 (Inventārs) par 385,00 euro;
1.1.27. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 250,00 euro;
1.1.28. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 120,00 euro;
1.1.29. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 150,00 euro.
1.2. Samazināt nodaļas “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa” (Struktūrvienība
019, M312) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 2500,00 euro;
1.2.2. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 360,00 euro;
1.2.3. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 1800,00 euro;
1.3. Palielināt iestādes “Jauniešu māja” (Struktūrvienība 15) budžeta izdevumu plānu:
1.3.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) par 8258,00 euro;
1.3.2. EKK 1142 (Piemaksa par virsstundu darbu) par 500 euro;
1.3.3. EKK 1147 (Piemaksa par papildus darbu) par 1844,00 euro;
1.3.4. EKK 1148 (Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana) par 459,00 euro;
1.3.5. EKK 1150 (Līgumdarba algas) par 3700,00 euro;
1.3.6. EKK 1210 (Darba devēja sociālā nodokļa iemaksa) par 3622,00 euro;
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1.3.7. EKK 1221 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iemaksas) par 574,00 euro;
1.3.8. EKK 1227 (Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 428,00 euro;
1.3.9. EKK 1228 (Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem
neaprēķina iemaksas) par 150,00 euro;
1.3.10. EKK 2112 (Iekšzemes komandējumi, dienesta braucieni - Pārējie
komandējumu un dienestu braucienu izdevumi) par 50,00 euro;
1.3.11. EKK 22191 (Sakaru pakalpojumi) par 120,00 euro;
1.3.12. EKK 22192 (Interneta pieslēguma maksa) par 160,00 euro;
1.3.13. EKK 22193 (Pasta pakalpojumi) par 100,00 euro;
1.3.14. EKK 2221 (Maksa par apkuri) par 3524,00 euro;
1.3.15. EKK 2222 (Maksa par ūdeni un kanalizāciju) par 760,00 euro;
1.3.16. EKK 2223 (Maksa par elektroenerģiju) par 2150,00 euro;
1.3.17. EKK 2224 (Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem) par 55,00
euro;
1.3.18. EKK 2231 (Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru
organizēšana) par 1800,00 euro;
1.3.19. EKK 2232 (Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi) par
880,00 euro;
1.3.20. EKK 2233 (Izdevumi par transporta pakalpojumiem) par 800,00 euro;
1.3.21. EKK 2235 (Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem) par 200,00
euro;
1.3.22. EKK 2239 (Pārējie ar iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi) par 300,00 euro;
1.3.23. EKK 2244 (Ēku, būvju, telpu uzturēšana) par 850,00 euro;
1.3.24. EKK 2264 (Iekārtu un inventāra īre un noma) par 52,00 euro;
1.3.25. EKK 23111(Kancelejas preces) par 400,00 euro;
1.3.26. EKK 23121 (Inventārs) par 3453,00 euro;
1.3.27. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai) par 350,00 euro;
1.3.28. EKK 2322 (Maksa par degvielu) par 120,00 euro;
1.3.29. EKK 2352 (Saimniecības materiāli) par 450,00 euro.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§3
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos,
telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei „Jauniešu māja”
Ziņo E.Grāvītis.
2017.gada 25.janvārī ar Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.25 izveidota
pašvaldības iestāde „Jauniešu māja” (turpmāk arī – iestāde), kuras darbības mērķis ir uzlabot
pašvaldības bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar bērniem un jaunatni.
Lai nodrošinātu iestādes funkcijas un atbalstītu darbu ar bērniem un jaunatni, ir
lietderīgi atļaut iestādei izmantot bezatlīdzības telpas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā, kadastra apzīmējums 80130020401009, 1.stāvā - 326,25 m2 kopplatībā (turpmāk –
telpas). Bezatlīdzības nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto Saulkrastu novada pašvaldības
autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, sekmēt jauniešu jaunrades attīstību.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta trešo
un sesto daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to
pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nekustamā
īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, Saulkrastu novada
domes 2017.gada 22.februāra lēmuma „Par Saulkrastu sociālā dienesta reorganizāciju”
(prot.Nr.2/2017, §47) 12.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei „Jauniešu māja” pašvaldības
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Saulkrastos (ēka ar kadastra apzīmējumu
80130020401009), sastāvā esošās telpas 1.stāvā ar kopējo platību 326,25 m2.
2. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, sekmēt jauniešu jaunrades attīstību.
3. Telpas nodot, slēdzot rakstveida bezatlīdzības nedzīvojamo telpu nomas līgumu
(protokola 1.pielikums).
4. Telpas nodot bezatlīdzības lietošanā uz 12 gadiem.
5. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- viens mēnesis pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.
§4
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
Ziņo E.Grāvītis.
I.Lazdauska informē, ka projekta ietvaros tiks atjaunota pūšamo instrumentu materiāli
tehniskā bāze.
E.Grāvītis informē, ka pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
N.Līcis jautā par laiku, kad būs zināmi izvērtēšanas rezultāti.
I.Lazdauska informē, ka rezultāti būs zināmi aptuveni pēc mēneša vai ātrāk.
Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ievas Lazdauskas
2017. gada 10.marta iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Saulkrastu novada domes dalību
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu projektu konkursā „Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Pieteikt projektu Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā atklātajā projektu konkursā
finansējuma saņemšanai aktivitātē ”Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” par kopējo summu 3670,00 euro.
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2. Pilnvarot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktori I.Lazdausku
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu.
§5
Par papildus finansējuma piešķiršanu gājēju tilta pār Aģes upi pārbūvei
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, vai būvuzraudzību šādām būvēm var veikt speciālists tiltu būvniecībā vai
jebkurš būvuzraugs.
A.Arnis pieļauj, ka būvuzraugam jābūt ar sertifikātu šādu būvju būvuzraudzībai.
N.Līcis jautā par nepieciešamo kopējo papildus finansējuma apmēru.
E.Grāvītis paskaidro, ka papildus valsts budžeta piešķirtajam finansējumam, nepieciešami
34901 euro.
Izskatot 13.03.2017. Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista
G.Vīganta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta līdzekļiem “Ostu maksu izlietojums”
(Struktūrvienība 019, M4113) 34901,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
(EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai atmaksātu
projekta "Gājēju tilta pār Aģes upi Zvejniekciemā pārbūve" realizāciju un projekta
būvuzraudzību 2500,00 euro apmērā.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
§6
Par līdzekļu piešķiršanu meliorācijas kolektora pārbūvei Silavas ielā
Ziņo E.Grāvītis. Informē, ka ir izstrādāts tehniskais projekts, kam pievienota kontroltāme.
N.Līcis jautā par kopējo nepieciešamo summu.
A.Gavars informē, ka pašvaldības rīcībā ir gan kontroltāme, gan divu būvuzņēmumu tāmes.
Par pamatu ņēma būvuzņēmumu tāmes, kas varētu būt precīzākas. Kopējās izmaksas plāno
~60000-65000 euro.
N.Līcis jautā, vai šobrīd lēmums par finansējuma piešķiršanu jāpieņem, lai varētu organizēt
iepirkumu.
A.Gavars apstiprina, ka lēmums nepieciešams, lai varētu organizēt iepirkumu.
Izskatot 14.03.2017. Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja – finansista
G.Vīganta iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere,
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, B.Veide, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta līdzekļiem “Privatizācijas konts”
6

(Struktūrvienība 019, M3134) 16148,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
(EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai atmaksātu
meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas ielā.
2. Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta līdzekļiem “Pārējie izdevumi”
(Struktūrvienība 019, M3134) 13164,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
(EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai atmaksātu
meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas ielā.
3. Piešķirt finansējumu no speciālā budžeta līdzekļiem “Dabas resursu nodokļi”
(Struktūrvienība 019, M3134) 11688,00 euro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kodā
(EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai atmaksātu
meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas ielā.
4. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2017.gada izdevumos:
4.1. Samazināt izdevumu pozīciju “Projekts "Gājēju tilta pār Aģes upi Zvejniekciemā
pārbūve"” (Struktūrvienība 019, M4111) budžeta izdevumu plānu:
4.1.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 27000,00
euro;
4.2. Palielināt izdevumu pozīciju “Meliorācijas sistēmu būvniecība"” (Struktūrvienība
019, M3134) budžeta izdevumu plānu:
4.2.1. EKK 2512 (Budžetu iestāžu PVN maksājumi) par 11454,00 euro, lai atmaksātu
būvniecības PVN reverso maksājumu;
4.2.2. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība) par 15546,00
euro, lai atmaksātu meliorācijas kolektora pārbūvi Silavas ielā un būvuzraudzības
izmaksas 2000,00 euro apmērā.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.SN1/2017 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā no 1. punktam līdz 4. punktam minētos grozījumus.

Sēdi slēdz plkst. 15:55
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

E.Grāvītis

Sanita Saksone

Protokols parakstīts 17.03.2017.
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