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Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS NR.17/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 14.decembrī 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 15.45 
Sēdi atklāj plkst. 15.45 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, 
Santa Ancāne, Jurģis Grabčiks, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Guntars 
Zonbergs, Andris Silavnieks. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, Finanšu 
daļas vadītājs – finansists Gatis Vīgants, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta 
Rudzīte, Juridiskās nodaļas vadītāja Halina Bila, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja 
Sanita Saksone, Saulkrastu sociālā dienesta sociālā darbiniece Kristīne Mozga. 
 
Nepiedalās deputāti: 
Bruno Veide (iemesls nav zināms)  
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 
iemeslu un aicina deputātus apstiprināt darba kārtību, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amata pienākumu izpildītāja iecelšanu 
 
 

§1 
Par Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja  
amata pienākumu izpildītāja iecelšanu 

ZIŅO E.Grāvītis. Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja sakarā ar pensijas vecuma iestāšanos 
izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar 13.12.2016. Konkursa uz vakanto Saulkrastu sociālā 
dienesta vadītāja amatu 1.kārta ir beigusies. Sagatavots lēmumprojekts - līdz Saulkrastu sociālā 
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dienesta vadītāja apstiprināšanai amatā, par pienākumu izpildītāju uz vakances laiku iecelt 
Kristīni Mozgu. 
 
 Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmuma „Par Saulkrastu 
sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata” (protokols Nr. 14/2016§51) 1.punktu, Anita 
Bogdanova tiek atbrīvota no Saulkrastu sociālā dienesta vadītājas amata ar 2016.gada 
13.decembri (pēdējā darba diena). Ar minētā lēmuma 2.punktu pašvaldības izpilddirektoram 
uzdots organizēt atklātu konkursu uz vakanto Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amatu. 
  Ņemot vērā, ka Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu vērtēšana ir 
procesā un lai nodrošinātu nepārtrauktu Saulkrastu sociālā dienesta darbu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
A.Aparjode, S.Ancāne, J.Grabčiks, A.Deniškāne, A.Dulpiņš, G.Zonbergs, A.Silavnieks),, 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās S.Osīte un G.Lāčauniece,  
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja amatā uz vakances laiku 
Saulkrastu sociālā dienesta sociālo darbinieci Kristīni Mozgu. 

2. Uz amata pienākumu pildīšanas laiku, noteikt K.Mozgai amata algu 1158 euro. 
3. Lietvedības un personāla nodaļai sagatavot vienošanos ar K.Mozgu par Saulkrastu 

sociālā dienesta vadītāja amata pienākumu pildīšanu uz vakances laiku. 
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 14.decembrī un ir spēkā līdz Saulkrastu sociālā dienesta 

vadītāja iecelšanai amatā. 
 
  
Sēdi slēdz plkst. 15.50 
 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 15.12.2016. 


