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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 19. maijs Nr.17/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 19. maijā plkst. 13:00, ar videokonferences starpniecību 

Sēdi atklāj plkst. 13:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja Irina Gavrilova 

 

Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra 

Deniškāne, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra 

Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Ivars Veide  

 

Nepiedalās deputāti: 

Andris Dulpiņš (atvaļinājumā) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687  

2. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr. 1628 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas izveidošanu”  

3. Par iekšējo noteikumu  "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra iekšējos 

noteikumos  Nr. IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās 

dzīvesvietas komisijas nolikums”"  apstiprināšanu  

4. Par jaunu Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu  

5. Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu  

6. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā   

7. Par projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu un 

sadarbības līguma slēgšanu  

8. Par pašvaldības primārajiem investīciju projektiem  

 

§1 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes  

08.04.2020. lēmumā Nr. 1687 

mailto:dome@saulkrasti.lv
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Ziņo N.Līcis. Nepieciešams veikt grozījumus domes lēmumā, kas noteica dokumenta izstrādi 

saistībā ar SIA “Saulkrastu slimnīca” turpmāko attīstību un ņemot vērā, ka ir izsludināts iepirkums 

un precizēta tehniskā specifikācija, nepieciešams precizēt domes lēmumā norādīto termiņu, kādā 

šis dokuments ir izstrādājams.  

Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns norāda, ka iepirkums nav izsludināts, jo tiek gaidīts 

deputātu lēmums par termiņa pagarinājumu. Iepirkums tiks izsludināts pēc lēmuma pieņemšanas.  

E.Grāvītis jautā, kas līdz šim ir izdarīts, lai stabilizētu situāciju ar SIA “Saulkrastu slimnīca”. 

A.I.Zaharāns skaidro, ka ir samazināti izdevumi, tiek analizēta situācija.  

S.Ancāne skaidro, ka ir sastādīts izmaksu grafiks, akūtu problēmu šobrīd nav. 

A.Horsts uzdod jautājumu, vai ir iespējams nodrošināt attīstības plāna izstrādi līdz 2020.gada 

1.septembrim. Ierosina noteikt termiņu līdz š.g. 1.decembrim. 

N.Līcis skaidro, ka šis jautājums ir steidzams, atlikt nevar. 

 

2020. gada 7. aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

(turpmāk – Slimnīca)  valdes locekles S. Ancānes iesniegums par Ārstniecības daļas Ambulatoro 

pakalpojumu un medicīnas maksas pakalpojumu nodaļas speciālistu darba algām. Iesniegums tika 

izskatīts 08.04.2020. ārkārtas domes sēdē. 

2020. gada 14. aprīlī notika saruna ar slimnīcas vadību, domes priekšsēdētāju un 

izpilddirektoru (Slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvi), Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāju, Administratīvās nodaļas vadītāju. Sarunas laikā tika konstatēts, ka pēc būtības ir 

nepieciešams veikt nopietnu Slimnīcas pakalpojuma klāsta izpēti un analīzi, ka rezultātā ir 

jāprecizē iepriekš pieņemtais lēmums. 

2020. gada 13. maijā notika Iepirkumu komisijas sēde, kuras laikā tika izskatīts iepirkumu 

komisijas nolikums, tehniskās specifikācijas prasības un tika pieņemts lēmums, ka iepirkuma 

līguma kopējais termiņš ir nosakāms divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Ņemot vērā to, ka 

17.04.2020. ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums uzdot PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

kapitāldaļu turētāju pārstāvim izvērtēt nodrošināto medicīnas un sociālo pakalpojumu apjomu 

Slimnīcā, izvērtēt pakalpojumu ekonomisko efektivitāti un izstrādāt Slimnīcas biznesa (attīstības) 

plānu turpmākajam periodam līdz 2020. gada 1.jūlijam, ir nepieciešams pārskatīt noteikto termiņu, 

jo objektīvu apstākļu dēļ (1. nepieciešams veikt iepirkumu, 2) tik īsā laikā nav iespējams veikt 

objektīvu, kvalitatīvu izpēti) to nevar izdarīt līdz 2020.gada 1.jūlijam. 

Ievērojot iepriekš minētu un, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, pamatojoties uz  likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687 šādus grozījumus: 

1.2.Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā: 

 

“6. Lēmuma 5.punkta izpildi nodrošināt līdz 2020.gada 1.septembrim. Lēmuma 5.punkta izpildi 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

 

Lēmums Nr.1721 protokola pielikumā. 
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§2 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr. 1628 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas  komisijas 

izveidošanu” 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja J.Miranoviča paskaidro lēmuma grozījumu nepieciešamību. 

A.Horsts uzdod jautājumu, vai kopš š.g. 26.februāra notikušas Dzīvokļu un dzīvesvietas 

deklarācijas komisijas sēdes un ir pieņemti lēmumi. 

J.Miranoviča atbild, ka ir bijušas trīs komisijas sēdes, vienai personai piešķirts dzīvoklis, viens 

cilvēks ir uzņemts rindā.  

A.Horsts jautā, vai šobrīd pašvaldībai ir divi brīvi dzīvokli – Ostas ielā 19 un Krasta ielā 15, vai 

šim rindā esošam cilvēkam nevar piešķirt dzīvokli. 

J.Miranoviča skaidro, ka dzīvoklis Krasta ielā jau ir piešķirts, attiecībā par otro dzīvokli – ir 

pieņemts komitejas lēmums, ka dzīvoklim nepieciešams noteikt speciālistēm izīrējamās 

dzīvojamās platības statusu. Šobrīd komisija strādā pie saistošo noteikumu izstrādes, jautājumu 

plānots virzīt izskatīšanai kārtējā domes sēdē.  

A.Horsts jautā, vai ir plānots veikt dzīvokļa remontu. 

A.I.Zaharāns atbild apstiprinoši, skaidro, ka budžetā līdzekļi remontam ir paredzēti. Remonti 

netiks uzsākti ātrāk, nekā deputāti pieņems lēmumu par dzīvokļa statusu, jo no tā var mainīties 

finanšu ieguldījumu apjoms. 

  

Saulkrastu novada dome 2020.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr. 1628 “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas  komisijas izveidošanu”, turpmāk – 

Lēmums.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.1 panta ceturto prim daļu, kura nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai 

apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura vienlaicīgi lemj par atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1.  Izdarīt grozījumus Lēmumā, atļaujot savienot minētos amatus ar amatpersonas amatu 

Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas  komisijā, izsakot 1.punktu jaunā redakcijā:  

“1. Ar 26.02.2020. izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas 

deklarācijas  komisiju piecu locekļu sastāvā:  

1.1.par komisijas priekšsēdētāju ieceļot Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas 

vadītāju Jūliju Miranoviču (personas kods [..]); 

1.2.par komisijas locekli  ieceļot Saulkrastu novada domes Sociālā dienesta vadītāju 

Kristīni Mozgu (personas kods [..]); 

1.3.par komisijas locekli ieceļot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas 

Nekustamo īpašumu speciālisti Stellu Veismani (personas kods [..]); 

1.4.par komisijas locekli ieceļot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas 

Nekustamo īpašumu speciālistu Arti Blankenbergu (personas kods [..]); 

1.5.par komisijas locekli ieceļot Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas juristi 

Jutu Bērziņu (personas kods [..]).” 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 19.maijā.  

3. Par pieņemtajiem grozījumiem Lēmumā informēt komisijas locekļus, kuri apstiprināti 

komisijas sastāvā.  



4 

 

Lēmums Nr.1722 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par iekšējo noteikumu  "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra 

iekšējos noteikumos  Nr. IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un 

dzīvesvietas deklarācijas  komisijas nolikums”"  apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja J.Miranoviča skaidro par nepieciešamajiem grozījumiem, 

paskaidro, ka grozījumi ir nepieciešami lai efektivizētu komisijas darbu.  

A.Horsts jautā par īres maksu izīrētajiem pašvaldības dzīvokļiem. J.Miranoviča skaidro, ka ar 

domes lēmumu tiek noteikta īres maksa. Noteikumi šobrīd tiek pārskatīti, komisijai būs 

priekšlikums kā un kādā apmērā noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļiem.  

 

Iekšējie noteikumi  "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 30.oktobra iekšējos 

noteikumos  Nr. IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un dzīvesvietas 

deklarācijas komisijas nolikums”" sagatavoti, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības 

Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisijas, turpmāk – komisija, 2020.gada 14.maija sēdē 

Nr.3/2020  (protokols Nr.3/2020), konstatēto, tas ir, lai tiktu nodrošināta ātrāka un efektīvāka 

iesniegumu izskatīšana, un attiecīgo lēmumu pieņemšana.  

Izskatot iekšējo noteikumu projektu "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2020.gada 

30.oktobra iekšējos noteikumos  Nr. IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu un 

dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikums”" un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 

30.oktobra iekšējos noteikumos Nr. IeN 44/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu 

un dzīvesvietas deklarācijas komisijas nolikums”".  

2. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 19.maijā.  

 

Lēmums Nr.1723 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par jaunu Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka lēmumprojekts tika nedaudz precizēts. 

B.Veide iebilst, lai viņš tiktu apstiprināts par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, piekrīt turpināt 

darbu kā komisijas loceklis. 

J.Miranoviča skaidro, ka šis ir Administratīvās nodaļas ierosinājums, lai Iepirkumu komisija 

varētu veiksmīgi turpināt strādāt. Ierosina, ja deputātiem nav iebildumu, apstiprināt J.Miranoviču 

par komisijas priekšsēdētāja vietnieci.  

N.Līcis ierosina precizēt lēmumprojekta 1.2 un 1.4 punktu, par komisijas priekšsēdētāja vietnieci 

apstiprināt Administratīvās nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču un par komisijas locekli apstiprināt 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi. N.Līcis aicina balsot par precizēto 

lēmumprojektu, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Osīte, S.Ozola-

Ozoliņa, L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (S.Ancāne, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, B.Veide), 

 

Lēmums nav pieņemts 

 

J.Miranoviča jautā, vai deputātiem ir citi priekšlikumi komisijas sastāvam.  

A.Horsts ierosina Iepirkumu komisijas sastāvā neiekļaut domes vadošos darbiniekus – 

izpilddirektoru A.I.Zaharānu un priekšsēdētāja vietnieku B.Veidi. 

 

§5 

Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis.  

Administratīvās nodaļas vadītāja J.Miranoviča informē, ka ir iesniegts priekšlikums precizēt 

lēmumprojektu. 

A.Horsts uzdod jautājumu, vai deputāti var balsot par sevis apstiprināšanu komisijas sastāvā. 

J.Miranoviča skaidro, ka normatīvais regulējums neaizliedz balsot, bet uzskata, ka par sevi nav 

korekti pieņemt lēmumu un vajadzētu atturēties no balsošanas. Diskusijā piedalās: A.Horsts, 

N.Līcis, domes priekšsēdētāja padomnieks A.Ancāns, J.Miranoviča.  

 

 Izskatot Saulkrastu novada domes izpilddirektora 2020.gada 6.maija iesniegumu par 

atbrīvošanu no Atļauju komisijas locekļa amata,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un 13.05.2020. 

Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5/2020 §7), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”-11 (N.Līcis, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, I.Veide), 

“PRET”-nav, “ATTURAS”-2 (B.Veide, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

L.Vaidere, 

  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Atļauju komisiju uz domes pilnvaru laiku šādā sastāvā: 

1.1. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normundu Līcis; 

1.2. Saulkrastu novada domes deputāte Līga Vaidere; 

1.3. Saulkrastu novada domes deputāte Santa Ancāne; 

1.4. Saulkrastu novada domes deputāts Alens Horsts; 

1.5. Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris; 

2. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē šādi Saulkrastu novada domes lēmumi:  

3.1. 2017.gada 26.jūlija lēmumu Nr.81 “Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu”; 

3.2. 2018.gada 13.jūnija lēmumu Nr.627 “Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā”; 

3.3. 2018.gada 25.jūlija lēmumu Nr.695 “Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā”; 

3.4. 2019.gada 9.janvāra lēmumu Nr.973 “Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā”. 

4. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1724 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  
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Ziņo N.Līcis. 

Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns skaidro nepieciešamos grozījumus pašvaldības amatu 

sarakstā. 

A.Horsts jautā, vai tiks izsludināts konkurss uz jurista amatu. A.I.Zaharāns atbild, ka sākumā 

deputātiem jāpieņem lēmums. 

A.Horsts uzdod jautājumu, vai visiem domes juristiem ir vienāds atalgojums. A.I.Zaharāns atbild 

apstiprinoši. 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu 

izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra 

iekšējiem noteikumiem Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu 

vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”, Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes atzinumu 

(protokols Nr.5/2020§5)  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 27.maija likvidēt Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas 

vienu amata vietu “vadošais jurists”. 

2. No 2020.gada 28.maija izveidot Saulkrastu novada domes Administratīvajā nodaļā 

vienu jaunu amata vietu “jurists”: 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas  

kods 

Algu 

grupa 

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs 

(euro) 

Amatu 

skaits 

Mēnešalga 

konkrēta

m amatam 

(euro) 

21. 

Juridiskā 

analīze, 

izpildes 

kontrole 

IV  Jurists 2611 01 11 1382 1 1285 

 

3. Administratīvajai nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.1725 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu 

un sadarbības līguma slēgšanu 

Ziņo N.Līcis. Arī iepriekš tika slēgti sadarbības līgumi ar Latvijas pašvaldību savienību piekrastes 

attīstībai un labiekārtošanai. Pagājušajā gadā ar projekta palīdzību tika iegādāts informatīvais 

displejs, šogad ir plānots atjaunot pārģērbšanās kabīnes. 

S.Ozola-Ozoliņa jautā vai ir zināms, kuras ģērbtuves tiks nomainītas.  

N.Līcis atbild, ka informācija ir pieejama Novada attīstības nodaļā. 

 

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas 

M.Petruševicas 14.05.2020 iesniegumu “Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas 

Pašvaldību savienība” par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 
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īstenošanu un ņemot vērā, ka projekta rezultāts ir uzlabots Saulkrastu peldvietas labiekārtojuma 

līmenis, uzstādot 6 pārģērbšanās kabīnes, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  12. pantu un 

15. panta 2. punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas pašvaldības savienība” par sadarbību 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana” realizācijā 

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas EUR 9 000, no kurām EUR 8 305 Latvijas vides 

aizsardzības fonda finansējums un EUR 695 pašvaldības līdzfinansējums; 

3. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumus: 

3.1. palielināt ieņēmumu pozīciju “Mērķdotācijas-citi” (ekonomiskās klasifikācijas kods 

(EKK) 18.6211, P5228) par 8 305 EUR. 

4. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020. gada izdevumos 

4.1. Samazināt Administratīvās nodaļas (Struktūrvienība 0111, M613) budžeta izdevumu 

plānu EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi) par 695 EUR; 

4.2. Palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju “Projekts 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”” (Struktūrvienība 

0111, P5228) par EUR 9 000, EKK 5239 (Pārējie pamatlīdzekļi). 

5. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu EUR 7 339 apmērā. 

6. Veikt atbilstošu grozījumu 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu, iekļaujos 

3.punktā un 4.punktā minētos grozījumus 

 

Lēmums Nr.1726 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par pašvaldības primārajiem investīciju projektiem 

Ziņo N.Līcis. Informē par projektiem.  

A.Horsts jautā, vai šogad tiks izstrādāts apgaismojuma projekts Rožu bulvārim un tiks veikta 

apgaismojuma izbūve.  

N.Līcis atbild, ka projekts tiks izstrādāts.  

A.I.Zaharāns skaidro, ka budžetā tika paredzēti līdzekļi tikai projekta izstrādei. 

N.Līcis ierosina autostāvvietu izbūvi realizēt pa kārtām, šobrīd pieteikt 1. un 2.kārtu. 

Debates par autostāvvietu izbūves projekta 3.kārtas pieteikšanu. Debatēs piedalās: N.Līcis, 

B.Veide, A.Horsts, E.Grāvītis.  

Diskusijā par koku ciršanu piedalās: N.Līcis, L.Vaidere, E.Grāvītis, B.Veide. 

 

I.Veide no plkst.13:38 domes sēdes videokonferencē nepiedalās. 

 

N.Līcis lūdz precizēt lēmumprojekta 1.4 punktu, svītrojot vārdus “3.kārta”. Deputātiem nav 

iebildumu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

12.05.2020. iesniegumu “Par pašvaldības primārajiem investīciju projektiem”, ņemot vērā, ka 

Ministru kabinets ir apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos 

noteikumus “Kārtība un nosacījumi jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai ar COVID-19 izplatību 
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saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās”, kas dod iespēju 

pašvaldībām saņemt valsts budžeta aizņēmumus augstas gatavības projektiem, ievērojot, ka: 

1) projekta aizņēmuma apmērs nav lielāks kā 75% no projekta kopējām izmaksām; 

2) projektam ir izstrādāts tehniskais projekts; 

3) pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 25% apmērā; 

4) projekts jāuzsāk 2020. gadā un realizācijas termiņš nevar pārsniegt 2021. gada 

31.decembri, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Saulkrastu novada domes Finanšu 

komitejas 2020 .gada 13. maija atzinumu (protokols Nr.5/2020§3),  

 

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

A.Deniškāne, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt sekojošus primāros pašvaldības investīciju projektus: 

1.1 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā 1. kārta 

(Celtnieku ielā posmā no T-8235 līdz Celtnieku Nr. 3, Draudzības iela posmā no 

Smilgas līdz Lapu ielai, Lapu iela posmā no Smilgas līdz Baltijas ielai, Akmeņu ielā 

posmā no Ainažu līdz Celtnieku ielai un Zaļā iela posmā no Tallinas līdz Celtnieku 

ielai); 

1.2 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 2. kārta 

(Draudzības iela posmā no Ozolu ielas līdz Smilgas ielai, Lapu ielā, posmā no Lapu 

Nr. 44 līdz Smilgas ielai un Enkuru ielā posmā no Ainažu ielas līdz Celtnieku ielai); 

1.3 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Zvejniekciemā, Saulkrastos, Saulkrastu nov.  3. 

kārta (Celtnieku ielā posmā no Celtnieku Nr. 44a līdz Ozolu ielai, Ganību iela posmā 

no Tallinas līdz Celtnieku ielai); 

1.4 Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1.kārta, 

2.kārta); 

1.5 Gājēju tilta un kāpņu demontāža un būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā 

2. Uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Vides aizsardzības 

un Reģionālas attīstības ministrijai  aizdevuma atļaujas saņemšanai; 

3. Uzdot iepirkuma komisijai organizēt nepieciešamo iepirkumu sagatavošanu projektu 

realizācijai. 

 

Lēmums Nr.1727 protokola pielikumā 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:40 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas  

dokumentu pārvaldības vadītāja    ____________ Irina Gavrilova 

 

Protokols parakstīts 20.05.2020. 

 

 


