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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 8.augustā

Nr. 12/2018

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 8.augustā plkst. 15.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 15.00
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, Līga Vaidere, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Selga Osīte,
Normunds Līcis, Sandra Ozola-Ozoliņa, Santa Ancāne (no plkst. 15:01), Aiva Aparjode (no
plkst. 15:01),
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, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Osīte, N.Līcis,
S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-1 (A.Horsts), „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Saulkrastu novada pašvaldības
izpilddirektora vēlēšanām
2. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
3. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora iecelšanu
amatā
Plkst. 15:01 ierodas deputātes A.Aparjode un S.Ancāne.
§1
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām
Ziņo E.Grāvītis.
N.Līcis jautā, kurš likuma pants nosaka, ka balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm.

E.Grāvītis atbild, ka šādu kārtību nosaka likuma „Par pašvaldībām” 40.pants.
A.Horsts pauž viedokli, ka balsošanai par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā, vajadzētu
būt atklātai un vārdiskai.
E.Grāvītis paskaidro, ka balsošana ar vēlēšanu zīmēm būs atklāta, jo uz vēlēšanu zīmēm būs
jānorāda deputāta vārds un balsu skaitīšanas komisija nolasīs deputātu balsojumu.
E.Grāvītis ierosina iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā Saulkrastu novada domes
darbinieces Danu Bušu un Kristīni Felkeri. Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par
izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, L.Vaidere, M.Kišuro, S.Osīte, N.Līcis,
S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode), „PRET”-1 (A.Horsts), „ATTURAS”-1 (S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām šādā sastāvā:
1.1. Juriste Dana Buša;
1.2. Juriste Kristīne Felkere.
Lēmums Nr.703 protokola pielikumā.
§2
Par Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Ziņo E.Grāvītis.
E.Grāvītis dod vārdu izpilddirektora amata kandidātam Artim Ārgalim.
Uzstājas A.Ārgalis. Informē deputātus par savu pieredzi. Savu darba pieredzi vērtē kā atbilstošu
minētajam amatam un uzskata, ka atbilst visām prasībām norādītajā pieteikumā uz minēto
vakanci. Cer Saulkrastu novada domei parādīt ar savu darbu, ka ir vērtīgs darbinieks un
cienījams kolēģis.
S.Osīte uzdod jautājumu A.Ārgalim par iemesliem, kādēļ izvēlējies Saulkrastus par iespējamo
darbavietu.
A.Ārgalis atbild, ka lēmums ir balstīts uz personīgo kompetenču paaugstināšu, informē, ka
Saulkrastos ir beidzis pamatskolu, kā arī Saulkrastu novadā pavada savu brīvo laiku. Uzskata, ka
pieņemtais lēmums ir likumsakarīgs, jo darboties novadā, kurā ikdienā uzturas un redz, ka savs
pienesums būtu būtisks ne tikai iedzīvotājiem, bet arī sev un savai ģimenei un vietai, kura nav
sveša.
S.Osīte jautā, vai A.Ārgalis ir no Saulkrastiem.
A.Ārgalis atbild, ka ir no Skultes pagasta.
N.Līcis pauž viedokli par amata vietas nozīmīgumu. Informē, ka nav bijusi iespēja iepazīties
plašāk ar kandidātu un nav iespējams izvērtēt kandidātu ārkārtas sēdes laikā, saņemot iepriekšējā
dienā kandidāta CV. N.Līcis uzdod jautājumu A.Ārgalim par nākotnes redzējumu par iestādes
pārvaldību un ikdienas darbu ar iestāžu vadītājiem.
A.Ārgalis atbild, ka svarīgais iestādes darbā ir komunikācija un sniedz savu redzējumu par
iestādes darbu un komunikāciju ar tās darbiniekiem.
N.Līcis jautā A.Ārgaļa redzējumu par Skultes pagasta iekļaušanu Saulkrastu novadā un par
skolēnu pārvadāšanu uz skolām.
A.Ārgalis sniedz savu skatījumu par minēto jautājumu.
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L.Vaidere pauž savu viedokli par izpilddirektora kandidātu. Uzdod jautājumus A.Ārgalim par
Saulkrastos deklarēto iedzīvotāju skaitu ziemas un vasaras mēnešos, par iesāktajiem projektiem
Saulkrastos un to finansiālajiem apjomiem.
A.Ārgalis informē, ka ir iepazinies ar Saulkrastu pašvaldības budžetu un projektiem, nevarēs
atbildēt precīzu iedzīvotāju skaitu Saulkrastu novadā.
L.Vaidere lūdz nosaukt Saulkrastu pašvaldības iestādes. A.Ārgalis nosauc uzņēmumus.
A.Horsts uzdod jautājumu A.Ārgalim – kā tika piesaistīti ES līdzekļi ceļa būvniecībai pašreizējā
darbā vietā.
A.Ārgalis atbild par kritērijiem un uzdevumiem, kādi bija jāveic, lai šos ES līdzekļus piesaistītu
minētajā projektā.
A.Horsts noskaidro, vai projekts jau ir realizēts. A.Ārgalis atbild, ka pie projekta vēl notiek
darbi, realizēti ir ~ 70 ~ 80%.
A.Aparjode uzdod jautājumu par pašreizējo darba vietu un nokļūšanu minētajā amatā.
A.Ārgalis atbild, ka strādā Skultes pagastā no 2013.gada un piedalījās konkursā, lai nokļūtu šī
brīža amatā.
A.Aparjode uzdod jautājumu par A.Ārgaļa izglītību.
A.Ārgalis informē, ka 3.kursā mainījis novirzienu, informē, ka strādājot 2013.gadā kā Skultes
pagasta vadītājs, augstāko izglītību nebija vēl ieguvis.
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim par minētā kandidāta izvēli.
E.Grāvītis informē, ka kandidāts intervijā bija atstājis pārliecinošu iespaidu un īsumā atstāsta
intervijā pārrunātos jautājumus.
N.Līcis pauž savu viedokli par kandidātu.
S.Ancāne noskaidro vai A.Ārgalis ir deputāts. A.Ārgalis atbild, ka bija deputāts.
A.Aparjode piekrīt N.Līča teiktajam par kandidāta izvērtēšanu tik īsā laika posmā.
Diskusija par kandidāta izvērtēšanu. Diskusijā piedalās: E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, A.Deniškāne .
N.Līcis jautā par konkursa komisijas sastāvu. E.Grāvītis atbild, ka sastāvā bija Bruno Veide un
Sanita Grāvīte.
N.Līcis izsaka viedokli par komisijas izvēli.
E.Grāvītis lūdz balsu skaitīšanas komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes.
K.Felkere izskaidro balsošanas kārtību.
Plkst. 15.38 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes.
K.Felkere iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem:
Par A.Ārgali - 7 balsis (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece,
M.Kišuro),
Pret A.Ārgali - 3 balsis (A.Aparjode, A.Horsts, L.Vaidere),
Atturas – 5 balsis (S.Ancāne, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, N.Līcis).
Vēlēšanu zīmes pievienotas sēdes protokolam.
Apkopojot balsošanas ar vēlēšanu zīmēm rezultātus, lēmuma projekts “Par Saulkrastu
novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā” ir noraidīts.
O.Vanaga izsaka pateicību, visu deputātu vārdā A.Ārgalim, par ierašanos un savu izvirzīšanu
kandidatūrai.
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§3
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora iecelšanu amatā
Ziņo E.Grāvītis.
E.Grāvītis dod vārdu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora
amata kandidātam Arnim Rozītim.
Uzstājas A.Rozītis. Informē deputātus par savu darba pieredzi. Prezentē sevi kā komunikablu,
mērķtiecīgu un atklātu cilvēku. Informē par iemesliem, kādēļ nestrādā vairs Carnikavas sporta
centrā.
A.Aparjode uzdod jautājumu par nākotnes vīzijām Saulkrastos.
A.Rozītis informē, ka informācija par Saulkrastu kultūras un sporta aģentūru publiskajā telpā ir
ļoti maz, tikai par pasākumiem. Ir izvērtējis kādus pasākumus varētu ieviest, bet uzskata, ka tas ir
atkarīgs no budžeta.
O.Vanaga lūdz A.Rozīti nosaukt aptuveni trīs Saulkrastu pasākumus, kuri būtu paliekoši un ar
vērtību, un aptuveni trīs ko var piedāvāt, lai attīstītu kultūras un sporta dzīvi Saulkrastos.
A.Rozītis piemin Saulkrastu “Jazz” festivālu un “Saulkrastu kokteilis”, kurus vajadzētu atstāt un
attīstīt. Informē, ka ļoti maz tiek vērsti pasākumi tieši bērniem un jauniešiem.
A.Deniškāne noskaidro, kāda A.Rozītim ir bijusi saskarsme ar kolektīviem.
A.Rozītis atbild, ka pats dejojis tautas deju kolektīvā, ir informēts par kultūras jautājumiem.
A.Deniškāne jautā par sadarbību ar skolām. A.Rozītis atbild, ka jāveido sadarbība ar skolām,
ieinteresējot skolēnus piedalīties pasākumos.
A.Deniškāne noskaidro vai A.Rozītis sadarbosies ar esošajiem darbiniekiem.
A.Rozītis atbild apstiprinoši.
A.Deniškāne jautā, vai A.Rozītim ir jau kādas idejas par pasākumiem Saulkrastos.
A.Rozītis informē par savām idejām, kuras varētu īstenot Saulkrastos.
S.Ozola-Ozoliņa noskaidro, kā tiktu piesaistīti cilvēki uz kultūras pasākumiem.
A.Rozītis uzskata, ka nepieciešams uzlabot komunikāciju sociālajos tīklos un savlaicīgi informēt
par pasākumiem Saulkrastos.
S.Ozola-Ozoliņa jautā, vai tiks veiktas pasākumu analīzes.
A.Rozītis atbild apstiprinoši un informē par iepriekšējā darba vietā veiktajām analīzēm un tā
rezultātiem.
N.Līcis pauž viedokli par kandidātu un amata vietas nozīmīgumu.
A.Rozītis informē, ka sportā ir zinošāks, bet kultūra necietīs, jo būs sadarbība ar esošajiem
kultūras darbiniekiem un kolēģiem. Ziņo, ka ir strādājis Ārlietu ministrijā par Finanšu un
personāla nodaļas vadītāju, pārvaldījis vairāku miljonu budžetu un tā izpildi.
A.Horsts noskaidro vai A.Rozītim ir kādas idejas, kā ieinteresēt cilvēkus doties uz Saulkrastiem
ziemas laikā.
A.Rozītis izklāsta savas idejas, uzskata, ka viss atkarīgs no finansējuma un vietām Saulkrastos.
O.Vanaga jautā vai ir informēts, ka pasākumi notiek ārpus darba laika un noskaidro aptuveno
laiku, kad varētu redzēt darba rezultātus.
A.Rozītis atbild, ka darba rezultātus varētu redzēt ap pavasara laiku, jo šī gada budžets jau ir
saplānots. Jautājumā par darbu ārpus darba laika, informē, ka Carnikavā arī notika pasākumi
brīvdienās, kurā piedalījās.
N.Līcis jautā vai darba gaitā ir saskāries ar iepirkuma procedūrām. A.Rozītis atbild, ka vienīgi kā
komisijas loceklis.
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim par procesu kādā tika atlasīti kandidāti.
E.Grāvītis informē, ka kandidātu atlasi veica SIA “CV-Online”.
A.Gavars izklāsta precizētu informāciju par kandidātu atlases kārtību.
N.Līcis lūdz izsludināt pārtraukumu uz 10 minūtēm, lai varētu apspriesties un pieņemt lēmumu.
E.Grāvītis aicina balsot par pārtraukuma izsludināšanu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, M.Kišuro, S.Ancāne, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa,
A.Aparjode), „PRET”-1 (A.Dulpiņš), „ATTURAS”-3 (L.Vaidere, G.Lāčauniece, S.Osīte),
Plkst.16.10 tiek paziņots 10 minūšu pārtraukums lēmuma pieņemšanai.
Plkst. 16.20 atsākas domes ārkārtas sēde.
O.Vanaga izsaka novēlējumu kandidātam.
N.Līcis ziņo par kandidāta atbalstīšanu un izskaidro pieņemto lēmumu.
A.Deniškāne pievienojas novēlējumiem.
A.Horsts izsaka savu viedokli par iepriekšējo kandidātu uz pašvaldības aģentūras “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” direktora amatu un izsakās par šī brīža kandidātu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 4.punktu un 21.panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem
gadiem,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 15 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide,
A.Dulpiņš,A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, S.Osīte, N.Līcis,
L.Vaidere, M.Kišuro, S.Ancāne, A.Horsts, A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Iecelt Arni Rozīti par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktoru uz 5 (pieciem) gadiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam Aivaram Gavaram noslēgt ar
A.Rozīti darba līgumu uz noteiktu laiku (pieciem gadiem), nosakot 3 (trīs) mēnešu
pārbaudes laiku.
3. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
4. Ar 2018.gada 1.septembri spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.februāra
lēmums Nr.482 “Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
direktora pienākuma izpildītāja iecelšanu”.
5. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
amatpersonu sarakstā.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars
Gavars.
Lēmums Nr.704 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 16.25
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

paraksts

E.Grāvītis

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas Klientu
apkalpošanas speciāliste
paraksts

A.Štrombaha

Protokols parakstīts 15.08.2018.
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