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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
 

 
2019.gada 4.jūlijā  Nr. 14/2019 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 4.jūlijā plkst. 14:00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos  
Sēdi atklāj plkst. 14:01 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājsNormunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens 
Horsts, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Bruno Veide, Antra Deniškāne 
 
Nepiedalās deputāti: 
Guna Lāčauniece (atvaļinājumā) 
Oksana Vanaga (atvaļinājumā) 
Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 
iemeslu.  
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Saulkrastu novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju 
apstiprināšanu LAP 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos" ietvaros  

2. Par līguma noslēgšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi „Par Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta “Personu 
datu pārlūks” izmantošanu””  

 
§1 

Par Saulkrastu novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju 
apstiprināšanu LAP 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma "Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros 
 



Ziņo N.Līcis. 
Attīstības un plānošanas  nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica informē, ka atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.475, lai pašvaldība varētu sagatavot projekta iesniegumus ir 
nepieciešams apstiprināt kritērijus ceļu vērtēšanai. Kritēriji tiks izmantoti ceļu sakārtošanai 
prioritārā kārtībā un nodoti publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas plānotais datums ir š.g. 
18.jūlijs un jūlija domes sēdē apstiprināt minētos rezultātus pēc kura izsludinātu iepirkumu 
projektēšanai. Informē, ka līdz š.g. 1.decembrim jābūt iesniegtam projekta iesniegumam, klāt 
pievienojot tehnisko projektu un veikto iepirkumu par būvniecību. M.Petruševica  ziņo, ka 
projekta ietvaros, pašvaldībai ir pieejami 240 000 EUR publiskais finansējums, ar nosacījumu, ka 
pašvaldība līdzfinansē 10%. Izskaidro, ka tehniskā projekta izstrādi var uzsākt tikai pēc tam, kad 
ir bijusi publiskā apspriešanās gan par kritērijiem, gan par izvēlēto ceļu, kritēriju rezultātā. Ziņo, 
ka minētais projekts bija jāuzsāk jau 2015.gadā, kad visas pašvaldības sāka apstiprināt kritērijus 
un izvēlēties grants ceļus, bet nav informācijas kādēļ Saulkrastu novada pašvaldība nav gatavojusi 
minētos kritērijus. Informē, ka ir izskatījusi iespējas, ka Dome varētu uzspēt sagatavot grants ceļu 
būvniecības un pārbūves atlases kritērijus līdz noteiktajam termiņam. 
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns precizē M.Petruševicas teikto, ka daļēji var 
uzspēt, jo minētā summa 240 000 EUR būs jāsamazina un varētu būt līdz 170 000 EUR. 
M.Petruševica izskaidro, ka uz būvdarbiem būtu 170 000 EUR, bet klāt nāk arī autoruzraudzība, 
būvuzraudzība un būvprojekta izstrāde. 
N.Līcis ziņo par minēta fakta konstatāciju. 
A.Horsts noskaidro vai iedzīvotāji un uzņēmēji minētos kritērijus varēs mainīt. 
M.Petruševica atbild, ka kritēji arī tiks iesniegti uz publisko apspriešanu. 
Diskusija par kritēriju maiņas iespējām publiskās apspriešanas laikā. Diskusijā piedalās A.Horsts, 
M.Petruševica un A.I.Zaharāns. 
A.Horsts noskaidro kā tiks fiksēts, cik pašvaldībā ir uzņēmēju, kuri izmanto ceļu savas 
uzņēmējdarbības attīstībai un vajadzībām. 
M.Petruševica izskaidro, ja minētā ceļa malā atrodas ražotne vai viesu māja, un tai ir pieeja pa šo 
ceļu, tad tā tiek ņemta vērā. 
N.Līcis informē, ka iet runa par grants ceļiem. 
Diskusija par datu apstrādes apjoma apmēru un kritēriju apstiprināšanu. Diskusijā piedalās 
A.Horsts, M.Petruševica, A.Aparjode, I.Zaharāns un N.Līcis. 
N.Līcis ierosina no kritēriju pēdējā punkta izņemt tekstu – sūdzību skaits. 
M.Petruševica piekrīt N.Līča ierosinājumam. 
Diskusija par iezīmētajām ielām Saulkrastos. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.I.Zaharāns un 
M.Petruševica.  
E.Grāvītis noskaidro vai kritēriju punkti summēsies, vai dalīsies divās daļās.  
M.Petruševica atbild, ka punkti summēsies. 
Diskusija par projekta atbalsta piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās E.Grāvītis, M.Petruševica, 
A.Horsts un A.I.Zaharāns. 
N.Līcis ierosina apstiprināt pašvaldības grants seguma ceļu būvniecības vai pārbūves atlases 
kritērijus. 
 

Izskatot  Attīstības un plānošanas  nodaļas vadītājas 01.07.2019. iesniegumu par Saulkrastu 
novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā  “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 “Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība 
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā,  
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības grants seguma ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus. 
2. Informēt pašvaldības iedzīvotājus par apstiprinātajiem atlases kritērijiem, publicējot 

informāciju Saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.lv. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.1234 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par līguma noslēgšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi „Par Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta “Personu 
datu pārlūks” izmantošanu”” 

 
Ziņo N.Līcis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka minēto programmu izmanto pašvaldības 
policija un Administratīvā komisija. Ziņo, ka šāda veida sadarbības līgums jau tika noslēgts 
2015.gadā, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ierosināja aktualizēt minēto līgumu, jo 
mainījās normatīvi.  
A.Horsts noskaidro, vai pašvaldībai ir jāveic kāds maksājums. 
G.Lipinika atbild noraidoši. 
 

Izskatot Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes iesniegto sadarbības līgumu „Par 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta 
“Personu datu pārlūks” izmantošanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu un 61.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- 
nav, „ATTURAS”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt un noslēgt sadarbības līgumu „Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta “Personu datu pārlūks” izmantošanu" 
ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.  

 
Lēmums Nr.1235 protokola pielikumā. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 14:29 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede ____________ Alise Štrombaha 
 
 
Protokols parakstīts 05.07.2019. 


