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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 13.februārī

Nr. 5/2019

Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 13.februārī plkst. 14.45
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.50
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Alens Horsts, Līga Vaidere, Bruno Veide, Mārtiņš Kišuro,
Santa Ancāne, Selga Osīte, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Guna Lāčauniece, Oksana
Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Ivars Veide.
Nepiedalās deputāti:
Aiva Aparjode (atvaļinājumā)
Ervīns Grāvītis (aizņemts pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas
iemeslu. Ir veikta pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizācija,
tika izveidotas divas jaunas iestādes – “Saulkrastu kultūras centrs” un “Saulkrastu sporta centrs”.
Iestādēm jāsāk darbs ar 15.02.2019.
N.Līcis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, B.Veide,
M.Kišuro, S.Ancāne, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu
2. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” budžeta apstiprināšanu 2019.gadam
3. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” budžeta apstiprināšanu 2019.gadam
§1
Par iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu
Ziņo N.Līcis. Tika saņemts izpilddirektora A.I.Zaharāna iesniegums par Ilzes Jakušas-Kreituses
iecelšanu Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatā. Dod vārdu I.Jakušai-Kreitusei.
Uzstājas I.Jakuša-Kreituse. Informē, ka ir iegūta augstākā izglītība mākslas zinātnēs, ar kultūras

projektu un iestāžu vadīšanu profesionāli strādā kopš 2005.gada. Ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar
tām norisēm, kas notiek Saulkrastos. Redz vairākas iespējas, kā var uzlabot Saulkrastu kultūras
dzīvi. Uzskata, ka Saulkrastu kultūras centram ir jākļūst daudz atvērtākam, Saulkrastu kultūras
dzīvē jāiesaista visi, gan tie, kas dzīvo ilgstoši, gan tie, kas strādā Rīgā, bet dzīvo Saulkrastos,
gan tie, kas apmeklē Saulkrastus dažādās sezonās ar dažādiem mērķiem. Uzskata, ka kultūra ir
tas aspekts, kas veido atgriezenisko saiti starp pašvaldību un iedzīvotājiem, ceļ vides kvalitāti.
B.Veide uzdod jautājumu par dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju piesaistīšanu kultūras
pasākumos.
I.Jakuša-Kreituse atbild, ka arī pašiem iedzīvotājiem jāņem iniciatīva savās rokās. Viens no
redzējumiem – veidot nelielus konkursus dažādu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai, jārīko
vairāki pasākumi, lai iesaistītu arvien plašāku novada teritoriju Saulkrastu kultūras dzīvē.
Pasākumu klāstam ir jābūt ļoti dažādam, jāsadarbojas ar pašvaldības iestādēm.
A.Deniškāne uzdod jautājumu par budžetu, kā tiks atbalstīti šie nelielie pasākumi, lai iesaistītu
kooperatīvu iedzīvotājus.
I.Jakuša-Kreituse atbild, ka budžeta sastādīšanā nav piedalījusies, informē par kaimiņu novada
pieredzi.
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Saulkrastu novada dome ir izskatījusi pašvaldības izpilddirektora Aleksandra Ināra
Zaharāna 2019.gada 7.februāra iesniegumu, ar kuru A.I.Zaharāns informē, ka saskaņā ar
Saulkrastu kultūras centra vadītāja amata pretendentu vērtēšanas rezultātiem kā atbilstošāko
kandidātu iecelšanai Saulkrastu kultūras centra vadītāja amatā tiek ieteikta Ilze Jakuša- Kreituse.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītāju, saskaņā ar
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 26/2016
“Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība,”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, B.Veide,
M.Kišuro, S.Ancāne, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iecelt Ilzi Jakušu- Kreitusi par pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāju
no 2019.gada 15.februāra.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt ar Ilzi
Jakušu- Kreitusi darba līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1013 protokola pielikumā.
§2
Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs”
budžeta apstiprināšanu 2019.gadam
Ziņo N.Līcis. Šobrīd ir sagatavots tehniskais budžets, lai iestāde varētu uzsākt darbu. Budžeta
projektā nav iekļauts atbalsts pasākumiem, kuru pieteikumi tika saņemti domē. Izvērtējot
budžeta iespējas, atbalstu sniegs dome. Informē, ka šī mēneša beigās tiks apstiprināts kopējais
pašvaldības budžets.
A.Dulpiņš jautā, kāpēc ir tāda steiga.
N.Līcis atbild, ka pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” beidz strādāt ar
14.02.2019., lai iestādes varētu uzsākt darbu, nepieciešams apstiprināt budžetu.
A.Dulpiņš pauž viedokli par iestāžu “Saulkrastu kultūras centrs” un “Saulkrastu sporta centrs”
budžetu apmēru. Uzskata, ka Saulkrastu kultūras centrs nevar kvalitatīvi strādāt ar šādu budžetu.
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Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns paskaidro, ka šī nav budžeta gala versija. Informē, ka
kultūrai summa bija nedaudz samazināta, lai līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai jauna
iestādes vadītāja varētu sniegt priekšlikumus attiecībā uz pasākumiem.
A.Horsts uzdod jautājumu par budžeta pozīcijām “Kārtējie remonta un uzturēšanas materiāli”,
“remontmateriāli” un “saimniecības materiāli”, vai tas ir iepriekš iesāktais remontdarbs, kas
jāpabeidz.
A.I.Zaharāns atbild, ka tie ir mazie darbi, ko var veikt iestādes darbinieks.
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu par budžeta klasifikācijas kodu 2239, vai tiks atbalstīti
individuālā darba veicēji.
N.Līcis atbild, ka komitejā tiks izskatīti visi kolektīvu pieprasījumi. Pašvaldībai līdzekļu visiem
pasākumiem nav, deputātiem būs jāizvērtē, kurus atbalstīt. Šobrīd notiek darbs pie budžeta
izstrādes, lai saprastu, cik lielu summu pašvaldība papildus var ieplānot kultūras pasākumu
atbalstam.
O.Vanaga piebilst, ka jautājums bija par to, vai tiks atbalstīta privātā iniciatīva no Saulkrastu
kultūras centra budžeta. Deju grupa “Desperado” nav kultūras centra kolektīvs.
Diskusijā piedalās: O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, A.Dulpiņš.
N.Līcis skaidro, ka šobrīd notiek darbs pie budžeta izstrādes, šis budžets uzskatāms kā
tehniskais.
A.Horsts izsaka viedokli, ka šobrīd var neiedziļināties budžeta pozīcijās, jo iestāžu budžeti tiks
izskatīti pie pašvaldības budžeta apstiprināšanas.
A.Dulpiņš jautā, vai iestāžu budžeti tiks apstiprināti vēlreiz.
N.Līcis atbild apstiprinoši.
A.Deniškāne uzdod jautājumu, ņemot vērā, ka šis ir provizoriskais budžets, vai kolektīvi var nākt
atkārtoti ar pieprasījumiem.
Diskusijā piedalās: A.I.Zaharāns, A.Deniškāne, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa.
N.Līcis paskaidro, ka jauna iestādes vadītāja varēs izvērtēt un iespēju robežās precizēt atsevišķas
budžeta pozīcijas.
N.Līcis aicina deputātus apstiprināt iestādes budžetu. Informē, ka 20.02.2019. ir plānota
apvienota komitejas sēde, kur tiks izskatīti visu iestāžu budžeti.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 11.02.2019. iesniegumu par iestādes
“Saulkrastu kultūras centrs” 2019.gada budžeta apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 15.panta pirmās daļas, pamatojoties uz 2018.gada 27.septembra domes
lēmumu “Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”, lai
nodrošinātu iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” darbību no 2019.gada 15.februāra,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, B.Veide,
M.Kišuro, S.Ancāne, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” 2019.gada budžetu 363 099,00 EUR
apmērā (Pielikumā).
2. Lēmums ir spēkā līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Saistošie noteikumi par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
Lēmums Nr.1014 protokola pielikumā.
§3
Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs”
budžeta apstiprināšanu 2019.gadam
Ziņo N.Līcis.
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A.Dulpiņš uzdod jautājumu, vai Saulkrastu sporta centra budžets netiks palielināts.
N.Līcis atbild, ka nē, vienīgi, nav iekļauti daži pasākumi, piem., “Saulkrastu kokteilis”.
A.I.Zaharāns skaidro, ka pasākumam “Saulkrastu kokteilis” būs atsevišķa pašvaldības dotācija.
O.Vanaga pauž viedokli par sporta centra budžeta pozīcijām tehnikas iegādei. Uzskata, ka šajā
situācija, kad pašvaldībai jātaupa līdzekļi svarīgākām lietām, bez tā varētu iztikt.
N.Līcis jautā vai ir priekšlikums svītrot budžetā paredzētos līdzekļus mājas kinozāles iegādei
trenažieru zālei. S.Ozola-Ozoliņa uzskata, ka šogad varētu iztikt bez tā.
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants lūdz deputātus apstiprināt šādu budžetu un
precizēt līdz pašvaldības kopējā budžeta apstiprināšanas.
A.I.Zaharāns turpina, ka budžeta pozīcijas būs iespējams precizēt. Lai iestādes varētu uzsākt
strādāt, nepieciešams apstiprināt budžetu.
A.Dulpiņš uzdod jautājumu, vai šajā budžetā ir iekļauti līdzekļi sportistu apbalvošanai.
N.Līcis atbild, ka iestādes budžetā ir paredzēti līdzekļi 3100 euro apmērā sporta laureāta
pasākumam. Pauž viedokli, ka pašvaldības budžets ir ierobežots, ir nepieciešami divi dažādi
finansējumi sportistu atbalstam un sportistu apbalvojumam.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja - finansista 11.02.2019. iesniegumu par iestādes
“Saulkrastu sporta centrs” 2019.gada budžeta apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 15.panta pirmās daļas, pamatojoties uz 2018.gada 27.septembra domes
lēmumu “Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”, lai
nodrošinātu iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” darbību no 2019.gada 15.februāra,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, B.Veide,
M.Kišuro, S.Ancāne, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.OzolaOzoliņa, I.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu sporta centrs” 2019.gada budžetu 263855,00 EUR
apmērā (Pielikumā).
2. Lēmums ir spēkā līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Saistošie noteikumi par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
Lēmums Nr.1015 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 15.20
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede

N.Līcis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 14.02.2019.
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