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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

 

2019.gada 14.augustā  Nr. 22/2019 

 

Sēde sasaukta 2019. gada 14. augusts plkst. 14:45 

Domes zāle 

Sēdi atklāj plkst. 14:49 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens 

Horsts, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Bruno Veide, Antra Deniškāne, Oksana Vanaga, 

Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece 

 

Nepiedalās deputāti: 

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

Selga Osīte (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.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par labiekārtošanas darbu veikšanu PII “Rūķītis” teritorijā  

 

§1 

Par labiekārtošanas darbu veikšanu PII “Rūķītis” teritorijā 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro, vai minētie finanšu līdzekļi ir pašvaldības budžetā. 

A.I.Zaharāns atbild piekrītoši, veidojot pašvaldības budžetu  tika paredzētas izmaiņas budžeta 

izdevumos, informē, ka no dažiem iepirkumiem ir bijis ietaupījums. 

G.Vīgants informē, ka gada sākumā, kad mainījās aizņēmumu piešķiršanas politika, bija raizes vai 

tiks saņemts aizņēmums par Zvejniekciema kultūras namu, tādēļ budžetā tika paredzēta tam 

naudas summa, tomēr tika saņemts kredīts, tad arī atslogojās budžets, atlika tikai 25% 

līdzfinansējuma daļa, tādēļ starpība paliek pāri. 

E.Grāvītis noskaidro, ko par 60 000 EUR ir plānots darīt.   
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N.Līcis izskaidro, ka tiks veikti neatliekami darbi, kuri mazinās traumas risku bērniem, tiks 

izbūvēts jauns celiņš, neliels sporta laukums ar gumijas segumu kā arī rotaļu komplekss mazajiem 

bērniem ar gumijas segumu. Paredzēts arī nojaukt daļu no esošajām nojumēm, kuras ir sliktā 

stāvoklī. 

E.Grāvītis noskaidro, vai minētos darbus ir plānots veikt līdz 2.septembrim. 

N.Līcis atbild noraidoši, izskaidro, ka darbus, kurus var veikt jau esošā budžeta ietvaros, tie tiek 

veikti, bet, lai sakārtotu teritoriju un demontētu nojumes, ir nepieciešams veikt iepirkumu un kad 

noslēgsies iepirkums, tad varēs veikt minētās teritorijas sakārtošanu. Informē, ka nepieciešamo 

ierīču piegādes laiks ir ap 2 mēnešiem. 

A.Horsts uztraucas, ka nav piemērots laiks iepirkumu sludināšanai. 

N.Līcis  informē, par demontētajām vietām un izveidotajiem celiņiem PII “Rūķītis” teritorijā. 

A.Horsts noskaidro, vai minētajā teritorijā ir paredzēta koku zāģēšana. 

N.Līcis atbild, ka, jau tika zāģēti un iespējas tiks likvidēts vēl viens koks. 

A.Deniškāne noskaidro, vai 2.septembrī bērni varēs uzsākt bērnudārza gaitas. 

N.Līcis atbild, ka viena teritorijas daļa tiks norobežota un nebūs izmantojama, bet pārējo teritorijas 

daļu bērni varēs izmantot. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2018.gadā, pēc Saulkrastu novada domes pasūtījuma, IK “Logu meistars” veica 

labiekārtošanas projekta izstrādi pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijai, kas paredzēja 

pilnībā rekonstruēt rotaļu laukumu teritoriju. Projekta realizāciju bija plānots veikt no aizņēmumu 

līdzekļiem Valsts Kasē. Likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”, nosaka izmaiņas pašvaldības 

aizņēmumu saņemšanas politikā, kā rezultātā pašvaldību plānotās investīcijas tiek atceltas līdz 

administratīvi teritoriālai reformas veikšanai. 

Izskatot pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas 31.07.2019. iesniegumu Nr.1-

13/37 “Par labiekārtošanas darbu veikšanu (celiņu un laukumu ierīkošanu, nojumju atjaunošanu) 

līdz 2.septembrim” un Finanšu daļas vadītāja 13.08.2019. iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu 

novada Centrālās administrācijas 2019.gada budžetā un, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ancāne, S.Ozola-

Ozoliņa,  O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Atstāt nepabeigtās būvniecības sastāvā 2018.gadā IK “Logu meistars” izstrādāto 

projektu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtošanai līdz 

pašvaldības finanšu līdzekļu pieejamībai.  

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos: 

2.1.samazināt Centrālās administrācijas (Struktūrvienība 0111, Valdības funkcija 

06.600 pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība, 

Mērķis 115) budžeta izdevumu plānu: 

2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti)  

par 60 000,00 EUR. 

2.2.palielināt Centrālās administrācija – valdības funkcija tautsaimniecība 

(Struktūrvienība 0111, Valdības funkcija 06.600, Mērķis 115) budžeta izdevumu 

plānu: 

2.2.1. EKK 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana) par 60 000,00 EUR, lai veiktu 

iepirkuma procedūru “Saulkrastu novada pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūve” un veiktu būvniecību 

2019.gadā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos 



Nr.SN1/2019 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada 

budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. punktā minētos grozījumus. 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma procedūru “Saulkrastu novada 

pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūve”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:02 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs     ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Lietvedības nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 16.08.2019. 

 


