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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  
2017.gada 13.septembrī  Nr. 14/2017 

 
Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 13.septembrī plkst. 15.45 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.45 
 
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, Alens Horsts, Oksana Vanaga, Jurģis Grabčiks, Līga Vaidere, Selga 
Osīte, Ivars Veide. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Normunds Līcis (aizņemts pamatdarbā) 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki un iestāžu vadītāji. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi.  
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 3.kultūras projektu konkursā 
Literatūras nozarē. 
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Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
3.kultūras projektu konkursā Literatūras nozarē 

Ziņo E.Grāvītis. 
Bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare informē par projektu. Projekta ietvaros tiks organizēti kultūras 
pasākumi Saulkrastu novada bibliotēkā. Mērķauditorija – pirmsskolas, sākumskolas bērni. Mēnesī 
paredzēti divi pasākumi, uzstāsies viens rakstnieks – uz vienu pasākumu tiks aicināti 
Zvejniekciema vidusskolas skolēni, uz otru – Saulkrastu vidusskolas skolēni. Pašvaldības 
līdzfinansējums – 970 euro.  Projekta finanšu līdzekļi 1125 euro apmērā paredzēti autoratlīdzībai 
9 rakstniekiem – katram 125 euro. 
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai pasākumi tiks organizēti mācību stundu laikā? 
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I.Dzintere paskaidro, ka bibliotēka par pasākumu laiku vienosies ar abām skolām, pasākumi ir 
atklāti visiem novada iedzīvotājiem. 
A.Dulpiņš ierosina pasākumus organizēt skolas telpās. 
O.Vanaga jautā, cik lielai auditorijai katrs pasākums ir domāts? I.Dzintare atbild – ja pasākums 
tiek organizēts bibliotēkā – tad vienai klasei. 
J.Grabčiks ierosina I.Dzintarei konsultēties ar skolām par rakstnieku izvēli. 
A.Horsts uzdod jautājumu par projekta finansējumu. E.Grāvītis paskaidro, ka kopējās projekta 
izmaksas 2095 euro, pašvaldības līdzfinansējums 970 euro.  
 
 Izskatot Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas I.Dzintares 04.09.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”-12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Aparjode, A.Horsts, O.Vanaga, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte, 
I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Pieteikt projektu “Lasītavu krustojumā" Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 3.kultūras 
projektu konkursā Literatūras nozarē finansējuma saņemšanai par kopējo summu 2 095,00 
EUR. 

 
 
Lēmums Nr.169 protokola pielikumā 
 
Sēdi slēdz plkst. 15.51 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede  

 I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 15.09.2017. 


