
 
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 

 

2020. gada 13.jūlijs                             Nr.22/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 13. jūlijā plkst. 10:30 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 10:35 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Oksana Vanaga, Bruno Veide 

 

Nepiedalās deputāti:  

Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā) 

Līga Vaidere (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 pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu 

2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai  

3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā” realizācijai  

4. Par projekta pieteikuma "Pludmales infrastruktūras nodrošināšana peldvietā "Centrs"" 

iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. 

konkursa kārtā  

5. Par projekta pieteikuma “Labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā "Centrs"” iesniegšanu 

biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. konkursa kārtā  

6. Par projekta pieteikuma “Infrastruktūras izbūve Katrīnbādes ielā, Saulkrastos” iesniegšanu 

biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. konkursa kārtā  

7. Par gājēju pārejas un celiņu izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos  

 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


2 

 

§1 

Par pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka ir bijušas diskusijas par sacensību atbalstīšanu un citē Sporta likuma 

7.pantu. Informē, ka nav skaidrība vai atbalstīt Saulkrastu sporta organizatorus vai biedrību 

“Latvijas volejbola federācija”. 

A.Aparjode uzskata, ka finansējumu būtu jāpiešķir biedrībai “Latvijas volejbola federācija”. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ minētais jautājums tiek skatīts atkārtoti, ja tas jau tika izskatīts divas 

nedēļas atpakaļ un tika nolemts, ka Administratīvajai nodaļai jāveic tirgus izpēte, bet šajā brīdī 

tiek skatīts jautājumu par finansējuma piešķiršanu biedrībai. 

A.Horsts atbalsta A.Aparjodes viedokli par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas volejbola 

federācija” un ir iesniedzis priekšlikumu par līguma slēgšanu ar minēto biedrību. 

A.Dulpiņš noskaidro, kādēļ šāds jautājums tiek skatīts, ja tas jau ir izlemts. 

N.Līcis informē, ka Administratīvā nodaļa ir iesniegusi precizējumus lēmuma projektam. 

Juriste Vita Spitane informē, ka tiek precizēts lēmuma 1.punkts, nomainot vārdu “rīkot” uz vārdu 

“atbalstīt” un precizēts lēmuma nosaukums, norādot par finansiāla atbalsta piešķiršanu minētā 

turnīra rīkošanai. 

E.Grāvītis noskaidro, kādēļ tiek skatīts jautājums par finansējuma piešķiršanu biedrībai, ja ir 

iesniegums no federācijas. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns atbild, ka organizators ir piedāvājis šādu 

variantu.   

Diskusija par 2020.gada 1.jūlija domes ārkārtas sēdes pieņemto lēmumu. Diskusijā piedalās 

Administratīvās nodaļas vadītāja J.Miranoviča, A.Dulpiņš, A.Ancāns, S.Ozola – Ozoliņa, 

A.Aparjode un E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par Administratīvās nodaļas iesniegto priekšlikumu par 

precizējumiem lēmumprojektā. 

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Deniškāne, 

G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par A.Horsta iesniegto priekšlikumu, par finansējuma piešķiršanu 

biedrībai “Latvijas volejbola federācija” un līguma noslēgšanu par pasākuma organizēšanu. 

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Deniškāne, 

G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis ierosina lēmumprojektā precizēt pamatojošo daļu, norādot atsauci uz Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5.punktu. 

J.Miranoviča papildus aicina papildināt lēmuma projektu ievaddaļu un 3.punktu, kurā tiek 

atbalstīta biedrība “Latvijas volejbola federācija”. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar tajā veiktajiem precizējumiem.  

 

Saulkrastu kokteilis ir tradicionāls un vēsturisks sporta un izklaides pasākums Saulkrastos, 

kas notiek kopš 1992. gada vasaras un pulcē Saulkrastu smiltīs labākos pludmales volejbola pārus, 

veicina pludmales volejbola popularitāti, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un pievērš pludmales 

volejbolam jaunus audzēkņus.  
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2020.gada 1.jūlijā Saulkrastu novada domē saņemts biedrības “Latvijas volejbola 

federācija” iesniegums, kurā lūgts piešķirt līdzfinansējumu pludmales volejbola turnīra 

“Saulkrastu kokteilis” rīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5.punktu, 2020.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2020 

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

 

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

S.Osīte, M.Kišuro, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (A.Deniškāne, 

G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās B.Veide, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, 

 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pludmales volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” Saulkrastos, Jūras parkā, 

23.07.2020.-25.07.2020. rīkošanu. 

2. Piešķirt finansējumu 5 000,00 euro apmērā no Administrācijas budžeta līdzekļiem 

(Struktūrvienība 0111, M612) ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 3263 (Valsts un 

pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem); 

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai slēgt līgumu par dotācijas piešķiršanu biedrībai “Latvijas 

volejbola federācija”  ar mērķi organizēt pludmales volejbola turnīru “Saulkrastu 

kokteilis”; 

4. Atcelt 2020.gada 1.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.1822  “Par pludmales volejbola 

turnīra “Saulkrastu kokteilis” rīkošanu”. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.1827 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu 

ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

A.Horsts noskaidro posma atrašanās vietu. 

N.Līcis izskaidro plānotās autostāvvietas un ietves izbūves atrašanās vietu. 

O.Vanaga noskaidro cik mašīnām ir paredzēta autostāvvieta. 

A.I.Zaharāns atbild, ka virs 50 automašīnām. 

A.Deniškāne noskaidro vai arī autobusiem būs paredzēta vieta. 

N.Līcis atbild, ka autobusiem jau ir stāvvietas pie “Vāravas”, bet būs izbūvēta ietve, kur varēs 

nokļūt līdz Saules laukumam. 

O.Vanaga noskaidro par esošo pagaidu stāvvietu. 

B.Veide atbild, ka tā būs jālikvidē. 

Diskusija par summas apmēru un maksas stāvvietas izveidi. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis, 

A.Deniškāne un S.Ozola – Ozoliņa. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja 

09.07.2020. iesniegumu par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Autostāvvietu un ietves izbūve 

Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai un ņemot vērā 

29.06.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 

saistībā ar Covid-19 izplatību”,  

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2020/02/Saistošie-noteikumi-par-Saulkrastu-novada-pašvaldības-2020.gada-budžetu.docx
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 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”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā uz 10 gadiem par kopējo summu 229 939,06 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 “Autostāvvietu un ietves izbūve 

Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” realizācijai 229 939,06 

EUR apmērā; 

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

un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (1. un 2. kārta)” 

realizācijai 76 646,36 EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1828 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „ Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā” realizācijai 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu vadītāja 

09.07.2020. iesniegumu par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu 

novadā” realizācijai un ņemot vērā 29.06.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.346 “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. 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”- 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā uz 10 gadiem par kopējo summu 277 695,04 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 “Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu un Zaļajā 
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ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā realizācijai 277695,04 EUR apmērā; 

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

apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku, Draudzības, Lapu, Ganību, Enkuru, 

Akmeņu un Zaļajā ielā Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā” realizācijai 92 565,01 

EUR apmērā. 

 

Lēmums Nr.1829 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par projekta pieteikuma "Pludmales infrastruktūras nodrošināšana peldvietā "Centrs"" 

iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. 

konkursa kārtā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Novada attīstības nodaļas vadītāja M.Petruševica informē, ka minētajā projektā ir plānota 

kanalizāciju un ūdensvadu izbūve. Ziņo par aptuveniem izmaksu apmēriem.  

A.Horsts noskaidro vai projektam varēs pieslēgties citi lietotāji, vai izmantot varēs tikai 

pašvaldība. 

M.Petruševica atbild, ka projektu attiecināmās izmaksas attiecina pašvaldībai, ja nepieciešams 

pieslēgties citam lietotājam, tad tās būs neattiecināmās izmaksas.  

Diskusija par iespējām pieslēgties pie izbūvētās infrastruktūras. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

B.Veide un M.Petruševica. 

N.Līcis informē par teritorijas attīstīšanu un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

09.07.2020. iesniegumu par iespēju pieteikt dalību biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklāta 

projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas projektu konkursā (Lauku attīstības 

programmas 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” un Rīcības programmas 43.02.pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai), lai 

nodrošinātu publisko infrastruktūru peldvietā “Centrs”, pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 

14. panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta 2.punktu,  

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklātā konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 9.kārtas rīcībā EJZF3 “Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai 

nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

pilnveidošanu” ar projektu "Pludmales infrastruktūras nodrošināšana peldvietā "Centrs"". 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā līdz 2020.  gada 14. jūlijam iesniegt projektu pieteikumu. 

3. Noteikt projekta attiecināmās izmaksas  57472,84 EUR apmērā. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 7972,84 EUR 

apmērā no pašvaldības budžeta. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
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Lēmums Nr.1830 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par projekta pieteikuma “Labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā "Centrs"” 

iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. 

konkursa kārtā 

 

Ziņo N.Līcis. 

M.Petruševica informē, ka minētajā projektā ir plānota modeļtipa tualetes uzstādīšana, bruģēta 

laukuma izveidošana un velo novietnes uzstādīšana. 

N.Līcis izskaidro atrašanās vietu, kur ir plānota labierīcību uzstādīšana. 

Diskusija par iespējamo būvniecību un elektrības pieslēgumu minētajā teritorijā. Diskusijā 

piedalās A.Horsts, N.Līcis, B.Veide un M.Petruševica. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

09.07.2020. iesniegumu par iespēju pieteikt dalību biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklāta 

projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas projektu konkursā (Lauku attīstības 

programmas 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” un Rīcības programmas 43.02.pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai), lai 

nodrošinātu publisko infrastruktūru peldvietā “Centrs”,  

pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta 

2.punktu,  

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklātā konkursa projektu iesniegumu  

pieņemšanas  9.kārtas  rīcībā  EJZF3  “Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai 

nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras 

pilnveidošanu”  ar  projektu  “"Labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā "Centrs"". 

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta  dienesta  elektroniskajā 

pieteikšanās  sistēmā  līdz  2020.  gada 14. jūlijam   iesniegt  projektu pieteikumu. 

3. Noteikt projekta attiecināmās izmaksas 54364,19 EUR apmērā. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 5436,42 EUR 

apmērā no pašvaldības budžeta. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1831 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par projekta pieteikuma “Infrastruktūras izbūve Katrīnbādes ielā, Saulkrastos” 

iesniegšanu biedrības "Jūras zeme" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9. 

konkursa kārtā 

 

Ziņo N.Līcis par projekta nepieciešamību. 



7 

 

M.Petruševica informē, ka projektu plānots īstenot kā kopprojektu.  

 

Izskatot Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītājas M.Petruševicas 

10.07.2020. iesniegumu par iespēju pieteikt dalību biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklāta 

projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas projektu konkursā (Lauku attīstības 

programmas 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” un Rīcības programmas 43.02.pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai), un lai 

veicinātu uzņēmējdarbības, īpaši zvejniecības un tūrisma pakalpojumu attīstību Saulkrastos, 

pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta 2.punktu,  

 

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

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajā atklātā konkursa projektu iesniegumu  

pieņemšanas  9.kārtas  rīcībā  EJZF2  “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu 

integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”  ar  projektu  “Infrastruktūras izbūve 

Katrīnbādes ielā, Saulkrastos”. 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar zvejnieku saimniecību “Silzviedri”  un biedrību “Saulkrastu 

zvejnieku Biedrība” par projekta “Infrastruktūras izbūve Katrīnbādes ielā, Saulkrastos” 

īstenošanu. 

3. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta  dienesta  elektroniskajā 

pieteikšanās  sistēmā  līdz  2020.  gada 14. jūlijam iesniegt  projektu pieteikumu. 

4. Noteikt projekta attiecināmās izmaksas 96720  EUR apmērā. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 19 344 EUR 

apmērā no pašvaldības budžeta. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1832 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par gājēju pārejas un celiņu izbūve izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro plānotās gājēju pārejas un celiņa atrašanās vietu. 

S.Ozola – Ozoliņa noskaidro par gājēju pāreju pretī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

B.Veide atbild, ka minētā gājēju pāreja tiks likvidēta. 

Diskusija par autobusa pieturu pretī Pēterupes luterāņu baznīcai. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

G.Lāčauniece, A.Deniškāne un A.Aparjode. 

 

Ar 25.03.2020. domes lēmumu Nr. 1664 “Par Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu 

fonda izlietošanu vidējā termiņa programmu 2020.-2022. gadam” ir apstiprināta Saulkrastu novada 

pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu vidējā termiņa programma 2020.-2022. gadam.  

Ar 27.05.2020. domes lēmumu Nr. 1778 “Par papildus līdzekļu piešķiršanu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu iekšējās elektroapgādes pilnīgai pārbūvei un automātikas nomaiņai” 

25.03.2020. domes lēmuma Nr. 1664 pielikums “Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda 

finansējuma izlietojums 2020.-2022. gadam” ir izteikts jaunā redakcijā. 
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Izskatot finanšu vadītāja 10.07.2020. iesniegumu par gājēju pārejas un celiņu izbūvi 

izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos, 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, 

S.Ancāne, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Pārdalīt piešķirto finansējumu no “Ielu apgaismojuma uzturēšana” uz pozīciju “Gājēju 

pārejas un celiņu izbūvei izglītības iestāžu un vides pieejamībai Saulkrastos” 20 000,00 

EUR apmērā gājēju pārejas un celiņa izbūvei. 

2. Izteikt 27.05.2020. domes lēmuma Nr. 1778 pielikumu “Saulkrastu novada pašvaldības 

ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2020.-2022.gadam” jaunā 

redakcijā. 

 

Lēmums Nr.1833 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:10 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 14.07.2020. 

 


