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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2018.gada 13.jūnijā  Nr. 8/2018 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 13.jūnijā plkst. 15.30 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 15.30 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste Alise 
Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, 
Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, 
Selga Osīte.  
 
Nepiedalās deputāti:  
Normunds Līcis (aizņemts pamatdarbā) 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Sandra Ozola-Ozoliņa (aizņemta pamatdarbā) 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki. 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
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, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, A.Aparjode, L.Vaidere, A.Horsts, M.Kišuro, S.Osīte), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,  
 
 NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata 
2. Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā 
3. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

 
§1 

Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata 
Ziņo E.Grāvītis.  
O.Vanaga uzdod jautājumu, vai līgumā ir paredzēta atlaišanas kompensācija un kādā apmērā tā 
būs. 
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E.Grāvītis informē, ka nav atlaišanas kompensācijas. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 6.jūnijā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektora Andreja Arņa  iesniegums  ar lūgumu atbrīvot viņu no izpilddirektora amata ar 
2018.gada 13.jūniju (pēdējā darba  diena),  pamatojoties  uz  Darba  likuma  114.pantu.  

Iepazīstoties ar Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora Andreja Arņa iesniegumu 
un pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta pirmās  daļas  11.punktu, kas nosaka, 
ka tikai dome  var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, un pamatojoties uz Darba  
likuma  114.pantu, kas nosaka, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, 
savstarpēji vienojoties un šāds līgums slēdzams rakstveidā, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, A.Aparjode, A.Horsts, M.Kišuro), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-2 (L.Vaidere, S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Andreju Arni no  Saulkrastu  novada  pašvaldības izpilddirektora amata ar 
2018.gada 14.jūniju (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu 
(darbinieka un darba devēja vienošanās). 

2. Saulkrastu novada  domes  priekšsēdētājam  Ervīnam Grāvītim noslēgt  rakstisku 
vienošanos ar  pašvaldības izpilddirektoru Andreju Arni par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu. 

3. A.Arnim  līdz  2018.gada  14.jūnija darba dienas beigām ar  nodošanas- pieņemšanas aktu 
nodot pašvaldības izpilddirektora vietniekam Aivaram Gavaram viņa rīcībā esošos 
Saulkrastu novada pašvaldības dokumentus,  darba  materiālus  un  materiālās  vērtības. 

4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs. 
 
Lēmums Nr.626 protokola pielikumā 
 

§2 
Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā  

Ziņo E.Grāvītis.  
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 6.jūnijā saņemts Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektora un Atļauju komisijas locekļa Andreja Arņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no 
Atļauju komisijas locekļa amata ar 2018.gada 13.jūniju.  

Iepazīstoties ar Andreja Arņa 2018.gada 6.jūnija iesniegumu un pamatojoties uz  likuma  
“Par  pašvaldībām”  21.panta pirmās  daļas  11.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā 
un atbrīvot no amata amatpersonas,   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, A.Aparjode, L.Vaidere, A.Horsts, M.Kišuro, S.Osīte), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Andreju Arni no Atļauju komisijas locekļa amata ar 2018.gada 13.jūniju. 
2. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 

pašvaldības amatpersonu sarakstā. 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora vietnieks. 
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Lēmums Nr.627 protokola pielikumā 
 

§3 
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu  

Ziņo E.Grāvītis.  
O.Vanaga uzdod jautājumu Aivaram Gavaram, vai viņam nav iebildumu, ka viņu apstiprina kā 
izpilddirektora pienākumu izpildītāju uz vakances laiku. 
A.Gavars atbild, ka nav iebildumu. 
G.Lāčauniece uzdod jautājumu, vai lēmuma 2.punktā arī nav nepieciešams norādīt “uz vakances 
laiku”. 
E.Grāvītis informē, kamēr A.Gavars pildīs izpilddirektora amata pienākumus, tikmēr būs šāda 
amata alga. 
 

Ar 2018.gada 13.jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 626 “Par pašvaldības 
izpilddirektora atbrīvošanu no amata” tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības 
izpilddirektoru Andreju Arni. Lai nodrošinātu nepārtrauktu Saulkrastu novada pašvaldības darbu 
pašvaldības izpilddirektora amata vakances laikā, nepieciešams iecelt izpilddirektora pienākumu 
izpildītāju uz vakances laiku.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, 
ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, A.Aparjode, L.Vaidere, A.Horsts, M.Kišuro, S.Osīte), 
„PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt pašvaldības izpilddirektora vietnieku tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos 
Aivaru Gavaru par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju uz 
vakances laiku no 2018.gada 15.jūnija. 

2. Par pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu noteikt A.Gavaram amata algu 
1825 euro. 

3. Lietvedības un personāla nodaļai sagatavot vienošanos ar A.Gavaru par Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu uz vakances laiku. 

4. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām 
amatpersonu sarakstā. 

5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 15.jūnijā un ir spēkā līdz Saulkrastu pašvaldības 
izpilddirektora iecelšanai amatā. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs. 
 
Lēmums Nr.628 protokola pielikumā 
 
Sēdi slēdz plkst. 15.33 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas Klientu 
apkalpošanas speciāliste 

 A.Štrombaha 
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Protokols parakstīts 14.06.2018. 


