
 
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 11.novembris                            Nr.34/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 11. novembrī plkst. 09:45 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 10:02 

 

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, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide 

 

Nepiedalās deputāti: 

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 grozījumiem 2020. gada Kultūras centra budžetā un pasākuma plānā  

 

§1 

Par grozījumiem 2020. gada Kultūras centra budžetā un pasākuma plānā 

 

Ziņo N.Līcis. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna informē, ka svētku programmas, kuras pulcē 

lielu cilvēku skaitu, tiek atcelti. Ziņo, ka no 17.-19.novembrim, dažādās norises vietās, tiks 

izgaismoti Saulkrasti. Informē par alternatīvu variantu, Ziemassvētku egles iedegšanas 

pasākumam un ziņo par koncertprogrammu “Krastā saviļņots”, kura notiks 2021.gada 12.jūnijā. 

A.Horsts noskaidro vai 875, 00 EUR ir paredzēti vienas koncertkokles slēdžu iegādei. 

Diskusija par koncertkokles slēdžu izmaksām. Diskusijā piedalās A.Skudrēna, A.Horsts un 

N.Līcis. 

A.Aparjode noskaidro par pasākuma plānu 2020.gadā. 

A.Skudrēna izskaidro, ka tiek precizētas tāmes, sakarā ar izmaiņām pasākumā plānos un izmaksās. 

Diskusija par grozījumiem 2020. gada Saulkrastu kultūras centra budžeta plānā. Diskusijā piedalās 

A.Aparjode, A.Skudrēna, N.Līcis un S.Ozola – Ozoliņa. 
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 Izskatot Kultūras centra vadītājas 05.11.2020. iesniegumu par grozījumiem 2020. gada 

Saulkrastu kultūras centra budžeta plānā, lai norēķinātos par 2020. gada izdevumiem, kā arī 

10.11.2020. iesniegumu par izmaiņām Saulkrastu kultūras centra 2020. gada pasākumu plānā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, B.Veide, S.Ancāne, L.Vaidere, 

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

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Horsts), tehnisku iemeslu dēļ lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās A.Aparjode, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020. gada izdevumos: 

1.1. samazināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (Turpmāk EKK) 5238 (Datortehnika, 

sakaru un cita biroja tehnika) par 247,00 EUR; 

1.1.2. EKK 2262 (Transportlīdzekļu noma) par 755,00 EUR; 

1.1.3. EKK 2311 (Biroja preces) par 875,00 EUR; 

1.2. palielināt Saulkrastu kultūras centra (Struktūrvienība 17)  budžeta izdevumu plānu: 

1.2.1. EKK 5120 (Licences, koncesijas un patenti. Preču zīmes un līdzīgas 

tiesības) par 247,00 EUR, lai apmaksātu datorprogrammas iegādi; 

1.2.2. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par 755,00 EUR, 

lai apmaksātu rokas dezinfekcijas aparāta iegādi; 

1.2.3. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) par 875,00 EUR, 

lai apmaksātu koklētāju ansambļa “Saule” koncertkokles slēdžus. 

2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu kultūras centra 2020. gada pasākuma plānā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020. gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.2020 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:12 

  

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 12.11.2020. 

 


