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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2019.gada 16.janvārī  Nr. 2/2019 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 16.janvārī plkst. 14.50 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.55 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, 
Alens Horsts, Līga Vaidere, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Ervīns Grāvītis, Oksana 
Vanaga, Ivars Veide 
 
Nepiedalās deputāti:  
Antra Deniškāne (slimības dēļ) 
Andris Dulpiņš (atvaļinājumā) 
Santa Ancāne (atvaļinājumā) 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki. 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba 
kārtību.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (N.Līcis, B.Veide, S.Osīte, A.Aparjode, 
M.Kišuro, A.Horsts, L.Vaidere, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, E.Grāvītis, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par projektu iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā 
 

§1  
Par projektu iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā 

Ziņo N.Līcis.  
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk -VJMMS) direktore I.Lazdauska 
informē par projektiem. Valsts Kultūrkapitāla fonds 11.01.2019. ir izsludinājis pieteikšanos uz 
diviem mērķprogrammu konkursiem - mūzikā un mākslā. Pieteikšanas termiņš – līdz š.g. 
25.janvārim, tāpēc ir nepieciešams ārkārtas sēdes lēmums. VJMMS iecerējusi divas aktivitātes: 
mūzikā – iegādāties jaunus instrumentus pūšaminstrumentu nodaļas darbam – flautas, saksofonu 
un klarnetes, mākslā – stikla un keramikas apdedzināšanas krāsni, kuru izmantos Saulkrastu 
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nodaļas audzēkņi. Katram projektam VJMMS ierosina piešķirt Saulkrastu pašvaldības 
līdzfinansējumu - 456 euro un 465 euro apmērā.  
N.Līcis uzdod jautājumu, vai nav nepieciešami divi atsevišķi lēmumi. 
E.Grāvītis ierosina noformēt lēmumprojekta lemjošo daļu šādā redakcijā: 1.punkts - par dalību 
projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, 
2.punkts par līdzfinansējuma piešķiršanu šim projektam, 3.punkts – par dalību projektu konkursā 
“Mūzikas un dejas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, 4.punkts – par 
līdzfinansējuma piešķiršanu 3.punktā minētajam projektam. Deputāti atbalsta E.Grāvīša 
priekšlikumu 
 
 Izskatot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – VJMMS) direktores 
Ievas Lazdauskas 11.01.2019. iesniegumu nr.1-19/3 par dalību 09.01.2019. izsludinātajos Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammu konkursos „Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un „Mūzikas un dejas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana par kopējo summu 6 421 EUR, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-12 (N.Līcis, B.Veide, S.Osīte, A.Aparjode, 
M.Kišuro, A.Horsts, L.Vaidere, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, E.Grāvītis, O.Vanaga, I.Veide), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai sagatavot un iesniegt projektu 
“Aprīkojums stikla un keramikas darbiem VJMMS Saulkrastos – apdedzināšanas krāsns” 
VKKF izsludinātajā projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana” par kopējo summu 2 956 EUR. 

2. Projektam “Aprīkojums stikla un keramikas darbiem VJMMS Saulkrastos – 
apdedzināšanas krāsns” noteikt Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējumu – 456 EUR. 

3. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai sagatavot un iesniegt projektu “Jauni 
instrumenti VJMMS Pūšaminstrumentu nodaļas darbam” VKKF izsludinātajā projektu 
konkursā “Mūzikas un dejas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” par 
kopējo summu 3 465 EUR. 

4. Projektam “Jauni instrumenti VJMMS Pūšaminstrumentu nodaļas darbam” noteikt 
Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējumu – 465 EUR. 

 
Lēmums Nr.975 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 15.00 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede 

 
 

I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 17.01.2019. 


