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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2017.gada 29.septembrī  Nr. 16/2017 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 29.septembrī plkst. 12.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 12.00 
 
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, Santa Ancāne, Alens Horsts, Ivars Veide. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā) 
Oksana Vanaga (aizņemta pamatdarbā) 
Aiva Aparjode (atvaļinājumā) 
Līga Vaidere (aizņemta pamatdarbā) 
Normunds Līcis (aizņemts pamatdarbā) 
Jurģis Grabčiks (ārpus valsts) 
Selga Osīte (atvaļinājumā) 
 
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. 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu 
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 
3. Par Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu 
4. Par 2007.gada 28.februārī izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu un 

2007.gada 28.februāra Domes lēmuma Nr.44 „Par Uzņēmēju konsultatīvas padomes 
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu 
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§1 
Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
B.Veide informē, ka Saulkrastu novada domē uzsāka darbu ielu un ceļu apsaimniekošanas 
speciālists. Informē par darbinieka pieredzi, darba pienākumiem. 
 

Ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumu Nr.61 „Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss” nolemts noslēgt 
deleģēšanas līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Saulkrastu komunālserviss” par 
Saulkrastu novada pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu - ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu. Deleģēšanas līgums 
stājās spēkā 2017.gada 6.septembrī un ir spēkā 1 (vienu) gadu (turpmāk – Deleģēšanas līgums). 
 2017.gada 6.septembrī noslēgtā Deleģēšanas līguma (turpmāk – Deleģēšanas līgums) 8.2. 
un 8.3. punkti, paredz iespēju veikt grozījumus vai arī izbeigt iepriekš minēto 2017.gada 
6.septembra Deleģēšanas līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 
13.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.10§17),  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 29.septembri izbeigt 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līgumu. 
2. Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu noslēgt rakstisku vienošanos. 

 
Lēmums Nr.244 protokola pielikumā 
 

§2 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo E.Grāvītis. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” juriste Izita Kļaviņa informē deputātus, ka līgums ir pārskatīts, 
noformēts atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un citiem normatīviem aktiem, kas attiecas 
uz ceļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Ir svarīgi noslēgt līgumu jaunajā redakcijā, lai varētu 
turpināt iesāktos darbus.  
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no 
pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu – ielu, ceļu un 
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā 
daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var 
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, 
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp 
deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona 
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Saulkrastu novada 
dome ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kuras 
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir dažādu pakalpojumu sniegšana fiziskām un 
juridiskām personām, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana.  

SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 1991.gada Saulkrastu novada pašvaldības 
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administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 
2.punktā noteikto autonomo funkciju, un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotajiem.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbība ir atbilstoša 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem gadījumiem, 
kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti – deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga nozare, 
un tas infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 

Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” sniegto 
pakalpojumu pieejamību visiem Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem, ik gadu tiek 
izvērtēta nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai piešķirt finanšu līdzekļus no Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka šo 
likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai 
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura 
galvenokārt veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldība ir 100% kapitāla 
daļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 

Pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt 
pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Saulkrastu pilsētas pašvaldībai izriet 
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 
13.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.10§17), kā arī 2017.gada 29.septembra Vienošanos 
Nr.1 par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu – ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss” par 
pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu - ielu, ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu. 

 
Lēmums Nr.245 protokola pielikumā 
 

§3 
Par Saulkrastu novada pašvaldības 

Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Iepriekš SIA “Saulkrastu komunālserviss” paveikto uzraudzīja un uzdevumus 
deva Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija, turpmāk ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists 
gatavos darba uzdevumus un kontrolēs izpildītos darbus. 
 
 Saskaņā ar jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā 
– Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists, likvidēt Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu 
apsaimniekošanas komisiju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas 2017.gada 13.septembra sēdes atzinumu 
(protokols Nr.10§17), 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Likvidēt Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisiju.  
2. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu novada domes 2016.gada 27.janvāra iekšējos 

noteikumus Nr.IeN 1/2016 „Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu 
apsaimniekošanas komisijas nolikums”.  

3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram nodot Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālistam Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošās ielas un ceļus, un to aprīkojumu. 

4. Uzdot Juridiskai nodaļai veikt grozījumus 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.  

5. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 29.septembrī. 
 
Lēmums Nr.246 protokola pielikumā 
 

§4 
Par 2007.gada 28.februārī izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu un 
2007.gada 28.februāra Domes lēmuma Nr.44 „Par Uzņēmēju konsultatīvas padomes 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu 
Ziņo E.Grāvītis.  
A.Horsts uzskata, ka padome 10 pastāvēšanas gados nav pildījusi nolikumu un nav sasniegusi 
mērķus, aicina deputātus likvidēt Uzņēmēju konsultatīvo padomi. 
A.Horsts informē, ka š.g. 31.jūlija ir iesniedzis Saulkrastu novada domē pieprasījumu par 
informācijas sniegšanu par Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbību, dome pārsūtīja iesniegumu 
padomei skaidrojuma sniegšanai, š.g. 24.augustā tika saņemts Uzņēmēju konsultatīvās padomes 
atteikums sniegt jebkāda veida informāciju.  
 

Ar Saulkrastu novada domes (turpmāk - Dome) 2007.gada 28.februāra lēmumu Nr.44 „Par 
Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” tika izveidota 
Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome un apstiprināts tās nolikums (turpmāk – Nolikums).  

Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) 10 (desmit) gadu laikā, 
kopš tās izveidošanas nav sasniegusi Nolikumā izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

Kopš 2016.gada Padome darbojas nelikumīgi, tas ir, Dome nav apstiprinājusi tās darbību, 
kā to paredz Nolikuma 4.2.punkts.  
 Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvā padome nav uzskatāma par biedrību „Biedrību un 
nodibinājuma likuma” izpratnē, kā arī nav reģistrēta komercreģistrā kā juridiska persona, tādejādi 
uz to nav attiecināms arī „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums”, Komerclikums, kā arī likums „Par pašvaldībām”. Tas nozīmē, ka vienīgais tās darbības 
likumiskais pamats ir 2007.gada 28.februāra Domes lēmums Nr.44 „Par Uzņēmēju konsultatīvas 
padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. Šī Nolikuma 2. un 5.1. punkts paredz, ka 
Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Saulkrastu pilsētas domes lēmumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Saulkrastu novada domes deputāta Alena Horsta 
2017.gada 31.jūlija un 6.septembra deputāta pieprasījumiem, 2017.gada 14.septembra deputāta 
priekšlikumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa 
2017.gada 11.septembra iesniegumu un Saulkrastu novada domes juridiskās nodaļas vadītājas 
Gitas Lipinikas atzinumu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Dulpiņš, I.Veide, 
G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ancāne, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
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NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 29.septembri likvidēt Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvo padomi, kas 
izveidota pamatojoties uz 2007.gada 28.februāra Domes lēmumu Nr.44. 

2. Ar 2017.gada 29.septembri atcelt 2007.gada 28.februāra Domes lēmumu Nr.44 „Par 
Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. 
 

Lēmums Nr.247 protokola pielikumā 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 12.12 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede  

 I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 04.10.2017. 


