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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2017.gada 18.jūlijā

Nr. 11/2017

Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 18.jūlijā plkst. 9.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 9.00
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, Aiva Aparjode, Oksana Vanaga, Selga Osīte, Ivars Veide, Alens Horsts
Nepiedalās deputāti:
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā)
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā)
Normunds Līcis (iemesls nav zināms)
Līga Vaidere (iemesls nav zināms)
Jurģis Grabčiks (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki.
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.
Tiek apstiprināta šāda darba kārtība:
1. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””
realizācijai
§1
Par iepirkuma procedūras uzsākšanu
un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
Ziņo E.Grāvītis.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis ziņo par ārkārtas lēmuma
nepieciešamību. Lai līdz 04.09.2017. varētu iesniegt projekta pieteikumu Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā, jādod uzdevums iepirkuma komisijai uzsākt iepirkuma procedūru. Finanšu avots

– aizņēmums Valsts kasē. Aizņēmuma summa veidojās no projekta aprēķinātām kontoltāmēm.
Iepirkuma rezultātā summa var mainīties.
O.Vanaga uzdod jautājumu, kuras ielas tiks pārbūvētas.
E.Grāvītis atbild – Bīriņu iela, Akācijas iela, Ostas iela, Upes iela, Jūras prospekts, Melnsila iela
un no jauna izbūvējamas ir Pirmā iela un Svētku iela.
S.Osīte jautā, vai Leona Paegles iela netiks pārbūvēta? E.Grāvītis paskaidro, ka projekta ietvaros
varēja pieteikt ielas, kuru pārbūve tika pamatota ar uzņēmējdarbību un gaidāmām investīcijām, jo
projekta specifiskais mērķis – palielināt privāto investīciju apjomu reģionos. Leona Paegles ielas
pārbūvi nevar pamatot ar gaidāmām investīcijām vai uzlabojumiem uzņēmējdarbībā.
P.Lielmanis informē, ka projekta ietvaros uzņēmējiem jāiesniedz iznākuma rādītāji – ieguldītās
investīcijas, radītās darba vietas un cik uzņēmēji ir ieguvēji. Ja kāds no šiem rādītājiem nav
sasniegts, iestājas projekta nosacījumi. 2016.gada februārī notika projekta priekšatlase, uzņēmēji
iesniedza apliecinājumus, par to, cik investīcijas ieguldīs līdz 2020.gadam, cik darba vietas
izveidos, norādot tas ielas, kuras viņiem ir būtiskas uzņēmējdarbībai.
A.Horsts jautā, kādi ir riski, ja netiks sasniegti šie rādītāji? P.Lielmanis atbild – par katru
nesasniedzamo rādītāju pēc formulas tiek aprēķināta finanšu korekcija, jāatgriež līdzekļi.
S.Osīte uzdod jautājumu par aizņēmuma lielumu. E.Grāvītis paskaidro, ka, lai organizētu
iepirkumu un lai nodrošinātu projekta priekšfinansējumu, aizņēmuma summa ir 2586033,00 euro,
no kuras 1,68 milj. euro – Eiropas Savienības līdzfinansējums.
K.Lielmanis informē, ka projekta izpildes laikā pašvaldībai iespējams saņemt avansu 90% apmērā
no piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma.
Pamatojoties uz Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces 2017. gada
10. jūlija iesniegumu, kas izskatīts 2017. gada 12. jūlija Finanšu komitejas sēdē, un pamatojoties
uz Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Paula Lielmaņa 2017. gada 13. jūlija iesniegumu par
nepieciešamību steidzami organizēt iepirkuma procedūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta
„Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”
pieteikuma sagatavošanai līdz 2017. gada 4. septembrim,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15.
panta pirmās daļas 2. punktu un 10. punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
A.Aparjode, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS” – 2
(O.Vanaga, S.Osīte)
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā uz 20 gadiem 2 586 033,- euro apmērā, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2019.
projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu
novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru
par sešu ielu pārbūves un divu ielu izbūves darbiem projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” pieteikuma sagatavošanai.
3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas.
Lēmums Nr.55 protokola pielikumā
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§2
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā
Vidzeme”” realizācijai
Ziņo E.Grāvītis
Vadošais partneris un projekta iesniedzējs ir Carnikavas pašvaldība, Saulkrasti kopā ar Limbažiem
un Salacgrīvu ir kā sadarbības partneri. Katrs saņem investīcijas no projekta. Lai projektu varētu
virzīt tālāk, ir nepieciešama iecerētas darbības projektēšana, tehniskā projekta izstrāde, tādēļ
nepieciešams aizņēmums un iepirkuma veikšana. Atbalsta intensitāte – 85%.
S.Osīte uzdod jautājumu Finanšu daļas vadītājam – finansistam Gatim Vīgantam - cik pašvaldība
nomaksā par ņemtajiem kredītiem? G.Vīgants atbild – ap 500 000 euro gadā.
S.Osīte - vai pašvaldībai ir tiesības vēl ņemt aizņēmumus?
E.Grāvītis paskaidro, ka saskaņā ar normatīviem aktiem, pašvaldības aizņemšanas limits ir 20%
no nodokļu ieņēmumiem. Šobrīd Saulkrastu pašvaldības aizņēmumi sasniedz 8,8%. Pašvaldības
finansiāla stabilitāte nav apdraudēta.
Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 30.06.2017
iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 12.07.2017. sēdē (protokols
Nr.7/2017§11) pamatojoties uz likumu „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”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Osīte, I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav,
„ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2017.gadā uz 5 gadiem 130 000,- euro apmērā, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2018.
projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma
pakalpojumu izveidē un attīstībā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžetu.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru
par Saulkrastu estrādes pārbūves tehniskā projekta izstrādei projekta „Vidzemes piekrastes
kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –
“Saviļņojošā Vidzeme”” pieteikuma sagatavošanai.
3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu pēc iepirkuma
rezultātu apstiprināšanas pirms aizņēmuma piešķiršanas.

Lēmums Nr.56 protokola pielikumā
Sēdi slēdz plkst. 9:15
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 18.07.2017.
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