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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  
2018.gada 17.oktobrī  Nr. 17/2018 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 17.oktobrī plkst. 14.50 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.54 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, 
Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Selga Osīte (atvaļinājumā) 
Oksana Vanaga (aizņemta pamatdarbā) 
Normunds Līcis (iemesls nav zināms) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
Santa Ancāne (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.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, L.Vaidere, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), 
„PRET”- nav „ATTURAS”-nav,  
 
 NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
 

§1 
Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu 

ar SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo E.Grāvītis. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda paskaidro, ka ar SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” ir noslēgts šāds līgums ar termiņu līdz 2019.gada aprīlim,  lai iegūtu Eiropas 
Savienības atbalstu, nepieciešams noslēgt jaunu līgumu, kurš ir spēkā vismaz piecus gadus. 
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2018.gada 26.septembrī Saulkrastu novada domē (turpmāk - Dome) ir saņemts SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” iesniegums Nr.145/01-9 “Par centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanas līguma noslēgšanu”, kurā norādīts, ka lai saņemtu Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda finansējumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir jāiesniedz Centrālajai finanšu 
un līgumu aģentūrai dokumenti, tostarp, ar Saulkrastu novada domi noslēgts līgums par 
centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu, kura darbības laiks nav mazāks par 5 
gadiem, bet nepārsniedz 10 gadus. 2014.gada 30.aprīļa deleģēšanas līguma par siltuma apgādes 
pakalpojumu sniegšanu darbības termiņš ir 2019.gada 29.aprīlis. 

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu-organizēt iedzīvotājiem 
siltumapgādi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 7.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, L.Vaidere, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), 
„PRET”- nav „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt un noslēgt sabiedrisko pakalpojumu līgumu par centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” uz 10 gadiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.809 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 14.59 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede 

 
 

I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 18.10.2018. 


