Saulkrastu novada dome
______________________________________________________________________________________________

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS

2019. gada 14.novembris

Nr.29/2019

Sēde sasaukta 2019.gada 14.novembrī plkst. 15:30
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15:30
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Alens Horsts, Guna
Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Selga Osīte
Nepiedalās deputāti:
Santa Ancāne (iemesls nav zināms)
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms)
Ivars Veide (iemesls nav zināms)
Mārtiņš Kišuro (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 grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”
3. Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem” apstiprināšanu
§1
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānā
Ziņo N.Līcis.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants izskaidro, ka divi
finansējumi tiks pārskaitīti, lai noslēgtu deleģēšanas līgumu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Informē, ka minētās summas ir atlikumi, kuri bija paredzēti sniega tīrīšanai.

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības priekšsēdētāja 13.11.2019. iesniegumu par
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas izskatīts Saulkrastu
novada domes Finanšu komitejas 14.11.2019. sēdē (protokols Nr.11/2019§02), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu
daļas vadītāja 14.11.2019. iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada
budžeta izdevumus un iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības speciālā
2019.gada budžeta izdevumus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
A.Aparjode, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - Ceļu un ielu
uzturēšana, apsaimniekošana un remonts” (Struktūrvienība 019, M3136) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5240 (Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigtā būvniecība) par 13 718,00 euro.
1.2. samazināt “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - Meliorācijas sistēmu
būvniecība” (Struktūrvienība 019, M3134) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts) par 2 000,00 euro.
1.3. samazināt “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas - Novadgrāvju
uzturēšana” (Struktūrvienība 019, M3133) budžeta izdevumu plānu:
1.3.1. EKK 2249 (Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi) par
28 000,00 euro.
1.4. palielināt “Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība” (Struktūrvienība
0111, M115) budžeta izdevumu plānu:
1.1.2. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību
komersantiem) par 43 718,00 euro, lai noslēgtu deleģēšanas līgumu ar SIA
“Saulkrastu komunālserviss”.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada
izdevumos:
2.1. samazināt izdevumu pozīciju “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds”
(Struktūrvienība 019, Finansējums 21) budžeta izdevumu plānu:
2.1.1. EKK 224601 (Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana – Ielu un ceļu
t.sk. krustojumu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana) par 9
475,00 euro;
2.1.2. EKK 224616 (Grants un šķembu seguma uzturēšana) par 2367,00 euro;
2.1.3. (EKK) 224618 (Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana – Satiksmes
organizēšana) par 4 132,00 euro.
2.2. palielināt izdevumu pozīciju “Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds” (Struktūrvienība
019, Finansējums 21) budžeta izdevumu plānu:
2.2.1. EKK 231201 (Inventārs) par 4 691,00 euro, lai uzstādītu ceļu zīmes
Saulkrastu novadā;
2.2.2. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību
komersantiem) par 11 283,00 euro, lai noslēgtu deleģēšanas līgumu ar SIA
“Saulkrastu komunālserviss”.

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 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1478 protokola pielikumā.
§2
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Ziņo N.Līcis. Izskaidro deleģēšanas līguma noslēgšanas nepieciešamību un informē, par līgumā
deleģētajiem uzdevumiem. Ziņo, ka ir iesniegts precizējums līguma 5.punktam.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte izskaidro, ka
labojums nepieciešams, lai būtu iespējams izsekot ikmēneša atskaitēm par faktiski padarītajiem
darbiem.
Diskusija par līguma 5.punkta laboto redakciju. Diskusijā piedalās B.Veide, N.Līcis un J.Rudzīte.
A.Horsts noskaidro par līguma 5.punktā norādīto summu.
N.Līcis izskaidro, ka līgums tiek noslēgts līdz 2020.gada 30.martam un minēto summu nevar tērēt
nesaskaņojot darbu sarakstu un tāmes. Ierosina precizēt līguma 5.punktu labotajā redakcijā.
A.Horsts noskaidro vai Saulkrastu novada domes juristi ir iepazinušies ar minēto līgumu, un vai
deputāti var balsot par līguma slēgšanu ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” sagatavotajā
redakcijā.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka ir iepazinusies ar lēmuma projektu un
līgumu, un izskaidro, ka līgums atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantam.
Ņemot vērā to, ka
(1) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
(2) saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 21.1pantu, Pašvaldība nodrošina bezsaimnieka
dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu;
(3) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums, saskaņā ar kura 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk;
(4) nododot deleģēšanai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
autonomo funkciju, netiek pārkāptas Publiski iepirkuma likuma tiesību normas, jo saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu, šo likumu nepiemēro tādas personas
veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām
pazīmēm: (1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā
veidā kontrolē pasūtītājs; (2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu
uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu
interesēs; (3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla
līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un
Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus

un kam nav izšķirošas ietekmes uz to. Turklāt Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka
publiskā iepirkuma procedūras izņēmums ir attaisnots, ja pasūtītājs attiecīgo personu kontrolē
tāpat, kā savus dienestus. Tāda pati kontrole ir tad, ja iestāde var ietekmēt šīs personas
lēmumus, tostarp gan attiecībā uz tās stratēģiskiem mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.
Citiem vārdiem, iestādei ir jābūt iespējai veikt personas strukturālu un funkcionālu kontroli,
turklāt tai jābūt faktiskai. (sk. 2012.gada 29.novembra sprieduma apvienotajās lietās C182/11 un C-183/11 27.-30.punktu);
(5) SIA “Saulkrastu komunālserviss” pilnībā atbilst Publisko iepirkumu likuma 4.pantā
noteiktajām pazīmēm: sabiedrība ir 100% Saulkrastu novada domes kapitālsabiedrība, kura
nodarbojas ar plaša spektra komunālo pakalpojumu sniegšanu un kurā vairāk nekā 80
procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde Saulkrastu novada domes
interesēs, tajā skaitā pildot Saulkrastu novada domes deleģētās funkcijas atbilstoši 2017.gada
5.aprīļa līgumam par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilstoši 2018.gada 18.oktobra līgumam par
centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Tās klienti ir Saulkrastu
novada mājsaimniecības un uzņēmumi, kā arī Saulkrastu novada dome. Pakalpojumu klāstu
veido 4 galvenās pakalpojumu grupas: siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un
tirdzniecība; dzeramā ūdens ieguve, piegāde, sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana; autostāvvietu apsaimniekošana;
(6) SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski
svarīgi pašvaldības efektīvai funkcionēšanai un attīstībai, tajā skaitā Saulkrastu novada dome
infrastruktūras attīstībai ir veikusi būtiskus ieguldījumus SIA “Saulkrastu komunālserviss”
pamatkapitālā,
lai nodrošinātu vienotu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs, un
efektīvi izmantotu pašvaldības veiktos kapitālieguldījumus un pieejamos finanšu līdzekļus, kā arī
nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo darbību operativitāti,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,
45.panta otro un piekto daļu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, L.Vaidere,
A.Aparjode, S.Osīte, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga),
„PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu uz 5 lapām.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt deleģēšanas līgumu
Saulkrastu novada domes vārdā.
3. Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darba dienu laikā nodrošināt deleģēšanas līguma
publikāciju pašvaldības mājas lapā.
4. Lietvedības nodaļas vadītājai nodrošināt deleģēšanas līguma nosūtīšanu VARAM.
Lēmums Nr.1479 protokola pielikumā.
§3
Par iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām
un nodibinājumiem” apstiprināšanu

Ziņo N.Līcis. Ierosina precizēt noteikumu 6.12. punktu šādā redakcijā: “īstenot intereses mākslas
un mūzikas jomā, veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību,
organizēt atbilstošus pasākumus un veicināt sabiedrības kultūrizglītību” un 6.13. punktu šādā
redakcijā: “atbalstīt procesus un pasākumus, kas veicina sociāli ekonomisko aktivitāti un sekmē
saimniecisko darbību novadā.” Izskaidro, ka katrs iesniegums tiks skatīts budžeta komisijā, kā arī
domes sēdē kopā ar budžetu.
G.Lāčauniece noskaidro, kā pašdarbības kolektīvi varēs rīkot plenērus un seminārus, ja tas
neattieksies uz viņiem.
N.Līcis izskaidro, ka atbalsts kultūrai pamatā iet caur Kultūras centru, minētajā gadījumā iet runa
par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem.
Diskusija par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem. Diskusijā piedalās B.Veide,
G.Lāčauniece, N.Līcis un A.Deniškāne.
A.Dulpiņš noskaidro, vai Juridiskā nodaļa ir iepazinusies ar izmaiņām.
G.Lipinika atbild, ka ar precizējumiem iepazinās tikai šobrīd, bet nav iebildumu par veiktajiem
labojumiem.
N.Līcis izskaidro, ka minētie punkti ir saīsināti un precizēti atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”.
Diskusija par iesnieguma izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību. Diskusijā piedalās
A.Dulpiņš, N.Līcis un B.Veide.
J.Rudzīte izskaidro, ka iepriekš, piešķirot biedrībām un nodibinājumiem dotācijas, nav bijuši
kritēriji pēc kurām tiek piešķirti un nav bijuši pamatoti iesniegumi, kurā tiek lūgti kādi no likumā
“Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajām autonomām funkcijām, līdz ar to, pašvaldība, izstrādā
iekšējos noteikumus, kuros nosaka kārtību, pēc kuriem, deputāti, apstiprinot ikgadējos saistošos
noteikumus par gadskārtējo budžetu, pieņem lēmumu cik un kādos apjomos piešķirs finansējumu
biedrībai vai nodibinājumam, kas būs kā pielikums pie budžeta, kuru pirms tam būs izskatījusi
budžeta komisija. Informē, par nepieciešamo informāciju, kas jānorāda iesniedzot iesniegumu
finansējuma piešķiršanai un par ieguvumu gūšanu pašvaldībai, piešķirot finansējumu.
B.Veide informē, ka noteikumos minētās frāzes nav kritēriji.
J.Rudzīte izskaidro, ka tie ir mērķi.
A.Aparjode noskaidro, par situāciju, ja netiks atbalstīti minētie iekšējo noteikumu grozījumi.
N.Līcis informē, ka šie noteikumi ir nepieciešami, lai Domes piešķiršanas principi un mērķi
atbilstu likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām autonomajām funkcijām.
Diskusija par kultūras iestāžu un kultūras pasākumu atbalstīšanu. Diskusijā piedalās B.Veide,
G.Lāčauniece un N.Līcis.
G.Lipinika informē, ka Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra iekšējos noteikumos
Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem” 5.punktā
ir norādīts, kurām biedrībām un nodibinājumiem var piešķirt pašvaldības finansējumu.
N.Līcis citē likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.daļu.
Diskusija par pabalsta piešķiršanu NVO un precizējumiem noteikumu 6.12. un 6.13.punktos.
Diskusijā piedalās A.Aparjode, N.Līcis, A.Dulpiņš, A.I.Zaharāns, J.Rudzīte, A.Deniškāne un
B.Veide.
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minētajiem precizējumiem.
Izskatot iekšējo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra
iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un
nodibinājumiem” projektu un, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta
saistošo noteikumu Nr.SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 66.punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, S.Osīte,
S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 5 (A.Aparjode, A.Deniškāne,
A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, B.Veide),

NOLEMJ:
1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Grozījums Saulkrastu novada domes 2019.gada
25.septembra iekšējos noteikumos Nr. IeN 37/2019 “Noteikumi par finansējuma
piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem”.
2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi.
Lēmums Nr.1480 protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 16:03
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Lietvedības nodaļas vecākā lietvede

____________ Alise Štrombaha

Protokols parakstīts 15.11.2019.

