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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 20.jūlijs                             Nr.23/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 20. jūlijā plkst. 10:30 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Sandra Ozola 

– Ozoliņa, Līga Vaidere, Bruno Veide 

 

Nepiedalās deputāti:  

Santa Ancāne (iemesls nav zināms) 

Andris Dulpiņš (iemesls nav zināms) 

Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 

Guna Lāčauniece (iemesls nav zināms) 

Selga Osīte (iemesls nav zināms) 

Oksana Vanaga (iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

  

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu, nosacītās 

cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jūras prospekta pārbūve no Upes ielas, virzienā uz Aģes 

upi, Zvejniekciemā” realizācijai  

 

§1 

Par Saulkrastu pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē izsoles organizēšanu, 

nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis 

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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Novada attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Artis Blankenbergs informē par 

kokmateriālu tirgus vērtību un kokmateriālu nosacīto cenu. 

A.Horsts noskaidro, kas nozāģēja minētos kokus. 

A.Blankenbergs atbild, ka SIA “Saulkrastu meži”. 

L.Vaidere noskaidro, kādi koki tika nozāģēti. 

A.Blankenbergs atbild, ka priedes un bērzi. 

 

Izskatot Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības 06.07.2020. atzinumu  Nr.100/17, 

par kokmateriālu apjomu un to tirgus vērtības noteikšanu pašvaldībai piederošo kokmateriālu 

krautuvē, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, un Saulkrastu 

novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.7/2020§17), 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, M.Kišuro, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt krājumos atsavināšanai kokmateriālu apjomā 

41.45 m3 par kopējo vērtību 1382.92 euro. 

2. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms 41.45 

m3, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu nosacīto cenu, kas vienāda 

ar tirgus vērtību 1382.92 euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi euro 92 centi) un 

kokmateriālu zāģēšanas, pievešanas krautuvē un transportēšanas cenas 638,00 euro (seši 

simti trīsdesmit astoņi euro), kas kopā sastāda 2020.92 euro (divi tūkstoši divdesmit euro, 

92 centi), cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsoles noteikumus. 

5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 21.08.2020. plkst.10.00 rīkot kokmateriālu 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

 

Lēmums Nr.1834 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jūras prospekta pārbūve no Upes ielas, virzienā uz 

Aģes upi, Zvejniekciemā” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka starpnovadu Finanšu komisijā tiks skatīti trīs projekti, lai tos iesniegtu 

Valsts kasē, aizņēmuma saņemšanai. 

B.Veide noskaidro, vai tehniskais projekts ir gatavs. 

A.Blankenbergs informē, ka nepieciešams ir tikai viens saskaņojums no SIA “Tet”. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro par ūdens noteku tecēm. 

A.Blankenbergs atbild, ka ceļi būs ar nomalēm, lai nekustamajos īpašumos netecētu ūdens. 

A.Horsts noskaidro, kas ir paredzēts minētā projekta ietvaros. 

A.Blankenbergs atbild, ka ir paredzēta apgaismojuma izbūve, ceļa asfaltēšana ar bortiem gar 

malām, kā arī iebrauktuvju izveide. 

Diskusija par asfaltēšanas iespējām. Diskusijā piedalās A.Horsts, A.Blankenbergs, B.Veide un 

N.Līcis. 
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 Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītāja 

17.07.2020. iesniegumu par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jūras prospekta pārbūve no Upes ielas, 

virzienā uz Aģes upi, Zvejniekciemā” realizācijai un ņemot vērā 15.07.2020. Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2. un 

10.punktu, pamatojoties uz 2020.gada 12.maija  Ministru kabineta noteikumiem Nr.278 

“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

A.Deniškāne, M.Kišuro, S.Ozola-Ozoliņa, L.Vaidere), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā uz 5 gadiem par kopējo summu 63 461,88 EUR 

apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 

01.01.2021., aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu, tai skaitā: 

1.1.Valsts kases aizņēmums (75 % apmērā) projekta “Jūras prospekta pārbūve no 

Upes ielas, virzienā uz Aģes upi, Zvejniekciemā” realizācijai 63 461,88 EUR 

apmērā; 

1.2. Saulkrastu novada pašvaldības finansējums (25 % apmērā) projekta “Jūras 

prospekta pārbūve no Upes ielas, virzienā uz Aģes upi, Zvejniekciemā” 

realizācijai 21 153,96 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1835 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:40 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 20.07.2020. 

 


