
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2019.gada 11.martā  Nr. 7/2019 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 11.martā plkst. 9.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 9.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, 
Selga Osīte, Andris Dulpiņš, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola-Ozoliņa, Oksana Vanaga. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Līga Vaidere (aizņemta pamatdarbā) 
Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā) 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 
Ivars Veide (iemesls nav zināms) 
 
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.  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par projekta „Saulkrasti OPEN” ieviešanu 
2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” 
3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 
4. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 

 
§1 

Par projekta „Saulkrasti OPEN” ieviešanu 
Ziņo N.Līcis.  
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Diskusija par iestāžu vadītāju pilnvarojumu slēgt līgumus. Diskusijā piedalās: A.Horsts, N.Līcis, 
A.Dulpiņš.  
N.Līcis jautā, cik ilga laikā plānots atgūt līdzekļus.  
Iestādes “Jauniešu māja” jaunatnes darbinieks Renārs Peksis informē, ka līdzekļus plānots atgūt 
pēc š.g.1.septembra. 

 
Pamatojoties uz pašvaldības iestādes “Jauniešu māja” vadītājas Ingūnas Feldmanes 

25.02.2019. iesniegumu par to, ka ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras apstiprinājums projektam „Saulkrasti OPEN”, kas paredz 2 
brīvprātīgo jauniešu no Spānijas iesaisti no 01.04.-30.06.2019. visu novada iestāžu darbībā, 
kas veic darbu ar bērniem un jauniešiem. Lai uzsāktu projekta ieviešanu, ir nepieciešams 
parakstīt līgumu par projekta ieviešanu. Projektā Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums 
nav nepieciešams, bet ir jānodrošina priekšfinansējums 1098 EUR apmērā līdz projekta gala 
atskaites apstiprināšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 

 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Jauniešu māja” projekta „Saulkrasti OPEN” 
ieviešanu 5 490 EUR apmērā. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai plānot projekta priekšfinansēšanu 20% apmērā no 
projekta attiecināmajām izmaksām saskaņā ar projekta tāmi. 

3. Pilnvarot “Jauniešu māja” vadītāju Ingūnu Feldmani parakstīt līgumu ar Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru par projekta ieviešanu un nodrošināt projekta 
sekmīgu ieviešanu.  

 
Lēmums Nr.1056 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA 

“Saulkrastu komunālserviss” 
Ziņo N.Līcis. 
N.Līcis uzdod jautājumu, kāds ir kopējais projekta finansējums. 
Finanšu daļas vadītājs - finansists Gatis Vīgants paskaidro, ka pagājušajā gadā tika ņemta 
aizņēmuma daļa – 444 000 euro apmērā, šogad plānots ņemt aizņēmumu 700 000 euro apmērā. 
Arī turpmāk ir plānots ņemt aizņēmumus. Kopumā pašvaldības finansējums – 2 milj. 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis Uldis Stunda informē par projekta izmaksām. 
Diskusija par projektu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, U.Stunda, O.Vanaga, B.Veide, A.Horsts. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 07.03.2019. iesniegumu, ievērojot likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībai ir pienākums organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus, tostarp arī ūdensapgādi, tādēļ Saulkrastu novada dome ir piekritusi 
līdzfinansēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas” projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta”. Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz “Likums par budžetu un 
finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 
25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
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galvojumiem”, likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums” 62.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā uz 30 gadiem 700 000,00 euro apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2020. 
projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II 
kārta”  realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.  

2. Kredītu 700 000,00 euro apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinansējuma daļu projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”  realizācijai. 

3. Palielināt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālu par 700 000 daļām ar vienas 
daļas nominālvērtību 1,00 euro, pārskaitot naudas līdzekļus uz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma saņemšanas. 

4. Piešķirto finansējumu SIA „Saulkrastu komunālserviss” drīkst izmantot pēc 
pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā.  

5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā, pēc pamatkapitāla palielināšanas 
reģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informē Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļu par pamatkapitāla palielināšanu.  

6. SIA “Saulkrastu komunālserviss” divu nedēļu laikā pēc projekta starp atskaites 
apstiprināšanas iesniedz projekta gala atskaiti Saulkrastu novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļā. 

 
Lēmums Nr.1057 protokola pielikumā. 
 

§3 
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei  

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai 
Ziņo N.Līcis.  
Diskusija par ielu rekonstrukciju un izpildes termiņiem. Diskusijā piedalās: N.Līcis, A.Horsts, 
G.Lāčauniece. 
 
 Izskatot Finanšu daļas vadītāja 07.03.2019. iesniegumu par kredīta ņemšanu Valsts kasē  
projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā” realizācijai, pamatojoties uz atklātā konkursa “Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve 
Saulkrastu novadā” rezultātiem un atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšana sešu ielu pārbūvei un divu ielu izbūvei Saulkrastu novadā” rezultātiem, 
sagatavoto projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” pieteikuma precizējumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai,  likumu „Par 
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu 
un 25.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 
un galvojumiem,” 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  
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1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā uz 30 gadiem 862 028 EUR apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2020. projekta “Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Saulkrastu novadā” realizācijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu.  

 
Lēmums Nr.1058 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Saulkrastu vidusskolā ir 114,19 euro, 
Zvejniekciema vidusskolā -110,62 euro, PII “Rūķītis” -228,07 euro. 
 

 Izskatot Finanšu daļas vadītāja G.Vīganta 07.03.2019. iesniegumu par viena izglītojamā 
izmaksu aprēķinu 2019.gadam Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 
28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,”  
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, M.Kišuro, S.Osīte, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 
norēķiniem uz 01.01.2019. 

 
Lēmums Nr.1059 protokola pielikumā. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 9.24 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede 

 
 

I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 12.03.2019. 


