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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 21.novembrī

Nr. 19/2018

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 21.novembrī plkst. 14.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa Ancāne,
Normunds Līcis, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Andris
Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide.
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (aizņemta pamatdarbā)
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba
kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
I.Veide), „PRET”- 2 (N.Līcis, O.Vanaga), „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 801
„Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
2. Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” izveidošanu
3. Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta centrs” izveidošanu
4. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
5. Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
6. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu saraksta apstiprināšanu
7. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu
8. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
9. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāja pienākuma izpildītāja iecelšanu
10. Par dalību projektā “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”

§1
Par grozījuma izdarīšanu Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 801
„Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju
Ziņo E.Grāvītis.
Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns informē par savu PA “Saulkrastu kultūras
un sporta centrs” reorganizācijas priekšlikumu – izveidot divas atsevišķas iestādes, sadalot sportu
un kultūru. Lai iestādes varētu sākt strādāt ar 2019.gada 1.janvāri, un ņemot vērā, ka nepieciešams
laicīgi vienoties ar darbiniekiem par tālākajām darba attiecībām, ir ļoti ierobežots laiks, lai
pieņemtu lēmumu.
S.Osīte jautā par iemeslu aģentūras reorganizācijai.
A.I.Zaharāns atbild, ka nepieciešams ieviest centralizēto grāmatvedības politiku, lai varētu
nodrošināt Ministru kabineta noteikumu izpildi. Uzskata, ka aģentūra faktiski veic divas atšķirīgas
funkcijas, tāpēc efektīvāk būtu izveidot divas iestādes, lai katra iestāde veidotu savu budžetu,
katrai iestādei būtu savs vadītājs. Tādējādi tiks nodrošināta finanšu resursu un darba uzdevumu
pārskatāmība, uzraudzība un kontrole.
N.Līcis pauž viedokli, ka šis ir ļoti nopietns jautājums. Uzskata, ka šādu jautājumu nevar izskatīt
ārkārtas sēdē, lai atbalstītu šādu jautājumu virzību, nepieciešama nopietna apspriede, izpratne par
to, cik tas būs efektīvi, kāds būs finansiālais ieguvums. Uzskata, ka tas ir nepārdomāti, sasteigti un
netālredzīgi. Reorganizācija jāveic pilnībā savādāk - saglabājot aģentūru, grāmatvedības
pakalpojumus sniegtu dome, galvenā grāmatvede uzraudzītu aģentūras grāmatvedības darbu.
Uzskata, ka šīs sēdes jautājumi ir noraidāmi.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte skaidro, ka pirms desmit gadiem
grāmatvedības uzskaite bija pilnībā savādāka, aģentūra bija veidota ar mērķi, lai tā varētu
nodrošināt maksas pakalpojumus. Pašlaik ir stājušās spēkā direktīvas, ka jāievieš pilnībā jauna
grāmatvedības uzskaite. Saglabājot aģentūru, nepieciešami papildu resursi, aģentūrā jāpieņem
darbā vismaz vēl divi grāmatveži.
N.Līcis piebilst, ka nav iesniegti pārskati - ekonomiskais pamatojums, cik tas būs efektīvi, kāds
būs ieguvums. Šie ir pārāk nopietni jautājumi, kurus nevar skatīt ārkārtas sēdē, lēmumprojekti ir
noraidāmi.
J.Rudzīte skaidro, ka Finanšu ministrija apmācības rīkoja oktobra beigās, zvērināta revidente domē
ieradās novembrī, no ministrijas informācija atnāca novēloti. Katrai pašvaldībai apmācības bija
tikai vienas darba dienas laikā.
A.I.Zaharāns informē, ka pirms šāda priekšlikuma iesniegšanas, ir uzklausījis PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” darbinieku viedokli, iedziļinājies saimnieciskajos jautājumos.
N.Līcis piebilst, ka šos jautājumus ir saņēmis vakar, nav gatavs tos atbalstīt.
S.Ozola-Ozoliņa pauž viedokli, ka divas nedēļas atpakaļ tika organizēta tikšanās ar PA “Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” darbiniekiem, šiem cilvēkiem tika apgalvots, ka tiks veidota jauna
pašvaldības iestāde “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. Uzskata, ka šie cilvēki tika maldināti.
Neredz efektivitāti, reorganizējot aģentūru un sadalot divās iestādēs. Jautā par sasniedzamajiem
mērķiem.
A.I.Zaharāns atbild, ka struktūra ir ļoti skaidri saprotama, jo darbinieki, reorganizējot aģentūru,
paliek strādāt, tikai strukturizēti tiek nodalīti divās iestādēs, katrai iestādei tiks veidots savs
budžets. Uzskata, ka pēc būtības arī tagad ir divas iestādes, ar atsevišķām telpām un dažādām
funkcijām.
N.Līcis pauž viedokli, ka lielākā daļa pasākumi tiek rīkoti kopā. Diskusijā piedalās: N.Līcis,
A.I.Zaharāns.
O.Vanaga izsaka viedokli, ka nedēļu atpakaļ izskatot šos jautājumus komitejās, nekas neliecināja,
ka pēc nedēļas tiks rīkota ārkārtas sēde. Iespējams, ja šie jautājumi tiktu skatīti domes 28.novembra
sēdē, būtu vairāk laika pārdomāt, rast atbildes. Neredz pamatojumu šīs ārkārtas sēdes
sasaukumam.
2

E.Grāvītis paskaidro, ka, lai ar 2019.gada 1.janvāri varētu iesviest jaunu grāmatvedības politiku,
30.novembris ir pēdējais datums, kad var informēt darbiniekus par reorganizāciju.
A.I.Zaharāns turpina, ka šī informācija jau bija sagatavota uz komitejas sēdēm.
A.Aparjode pauž viedokli, ka kritēriji atalgojuma noteikšanai, kas tika izstrādāti, ir nepieciešami
jebkurā gadījumā.
A.Deniškāne izsaka viedokli par reorganizāciju, jautā, vai katrā iestādē būs savs saimniecības
pārzinis.
A.I.Zaharāns atbild apstiprinoši.
A.Deniškāne dod vārdu PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora vietniecei
saimnieciskajos jautājumos Vijai Skudrai.
V.Skudra pauž viedokli par aģentūras reorganizēšanu, kultūras nama remontu. Uzskata, ka jebkurā
gadījumā atalgojuma sistēma bija jāizstrādā.
Diskusija par iestāžu sadarbību. Diskusijā piedalās: B.Veide, N.Līcis.
N.Līcis uzskata, ka jāizvērtē, ko iegūs pilsētas iedzīvotāji un pilsēta – vai tie būs efektīvāki
pasākumi, vai būs vairāk nodarbību, vai tiks nodrošināti kvalitatīvāki pakalpojumi utt. Jādomā par
to, lai piedāvātu iedzīvotājiem tādus pakalpojumus, lai viņi nebūtu spiesti meklēt tos Siguldā vai
Rīgā. Jāmeklē efektīvākais modelis, kā šos mērķus sasniegtu.
B.Veide piebilst, ka pašlaik nekas nemainās, tas viss ir atkarīgs no iestādes darba.
S.Ozola-Ozoliņa uzskata, ka, izveidojot divas iestādes, katrā būs nepieciešams pieņemt papildu
darbiniekus – vadītāju, pasākumu organizatoru un saimnieku.
E.Grāvītis skaidro, ka tiek vienkāršota pārvaldības sistēma, iestāde tiek sadalīta divās daļās. Esoši
darbinieki paliek strādāt vienā vai otrā iestādē, šajā brīdī papildus darbinieki nav nepieciešami.
Diskusijā piedalās: A.Aparjode, B.Veide, E.Grāvītis.
S.Ancāne jautā, kāpēc ir sagatavots lēmumprojekts par vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu,
nevis tiek iecelts vadītājs.
E.Grāvītis paskaidro, ka saskaņā ar iekšējiem noteikumiem, iestāžu vadītāji tiek iecelti konkursa
kārtībā.
N.Līcis uzskata, ka pārvaldības modelim jābūt pilnībā savādākam, visiem jābūt vērstiem uz viena
mērķa sasniegšanu. Tā ir vesela nozare, kurai vajadzīgs viens vadītājs, kas prot pasniegt un realizēt
mērķus.
A.Deniškāne pauž viedokli par iestāžu sadarbību pasākumos. S.Ozola-Ozoliņa ierosina izsludināt
vakanci “pasākumu organizators”.
E.Grāvītis aicina deputātus šobrīd diskutēt un lemt par to, vai tiks izveidotas divas atsevišķas
iestādes. E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra domes sēdes lēmumā Nr. 801 „Par
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju” (turpmāk – Domes
lēmums) nolemts ar 2018.gada 1.oktobri uzsākt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” (turpmāk – Aģentūra) reorganizāciju, uz reorganizējamās Aģentūras bāzes izveidot
jaunu Saulkrastu novada domes pakļautībā esošu iestādi – „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”,
kas veiks Aģentūras funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, darbā ar jaunatni, tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā.
Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors 2018.gada 8.novembra iesniegumā rosina
veikt grozījumus Domes lēmumā, nosakot, ka Aģentūras reorganizācijas rezultātā tiek izveidotas
divas jaunas pašvaldības iestādes - „Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs”,
nodalot kultūras un sporta jomu, tādejādi nodrošinot efektīvu finanšu resursu pārskatāmību,
uzraudzību un kontroli.
Saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja komitejas 14.11.2018.
(protokols Nr. 11/2018§5), Finanšu komitejas sēdes 14.11.2018.(protokols Nr.11/2018§4)
atzinumu nolemts izveidot divas jaunas pašvaldības iestādes - „Saulkrastu kultūras centrs” un
„Saulkrastu sporta centrs”, nodalot kultūras un sporta jomu, tādejādi nodrošinot efektīvu finanšu
3

resursu pārskatāmību, uzraudzību un kontroli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 6 (E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- 4 (A.Horsts N.Līcis, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa),
„ATTURAS”- 3 (A.Aparjode, S.Ancāne, O.Vanaga),
Lēmums nav pieņemts.
E.Grāvītis aicina deputātus atlikt šādu jautājumu izskatīšanu:
2.
Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” izveidošanu
3.
Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta centrs” izveidošanu
4.
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā
5.
Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un
mēnešalgu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
6.
Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu saraksta apstiprināšanu
7.
Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu
8.
Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu
9.
Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāja pienākuma izpildītāja iecelšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ
1. Atlikt darba kārtības 2.-9.jautājuma izskatīšanu.
§10
Par dalību projektā
“Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”
Ziņo E.Grāvītis.
S.Ancāne informē par projektu. Latvijas slimnīcas ir sadalītas pa līmeņiem, katram līmenim ir savs
projekta finansējuma apmērs, Saulkrastiem - 139405,00 euro. Projekta pieteikums ir iesniegts un
apstiprināts, projekts tiks realizēts pa kārtām līdz 2020.gadam. Projekts paredz iekārtu iegādi
slimnīcai, 72 000 euro paredzēti remontam. Līdz š.g. 23.novembrim jāiesniedz nepieciešamos
dokumentus.
N.Līcis jautā, kāds ir pašvaldības līdzfinansējums.
S.Ancāne atbild, ka 6000 euro.
N.Līcis jautā par slimnīcas līmeni.
S.Ancāne paskaidro, ka mazām slimnīcām netika piešķirts līmenis. Slimnīcām savā starpā bija
jānoslēdz sadarbības līgums. Šobrīd Saulkrastu slimnīca ir noslēgusi līgumu ar slimnīcu
“Gaiļezers”, lai varētu piegādāt Saulkrastu slimnīcai pacientus, bet šobrīd šos pacientus nevar
juridiski uzņemt dēļ tā, ka slimnīcai nav piešķirts līmenis.
N.Līcis uzdod jautājumu par sadarbību ar Gaiļezera slimnīcu.
S.Ancāne paskaidro, ka plānots uzņemt pacientus ar hroniskām slimībām.
S.Ozola-Ozoliņa uzdod jautājumu, kas notiks ar dienas stacionāru renovācijas laikā. S.Ancāne
paskaidro, ka renovācija tiks veikta pa posmiem.
Izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” valdes
locekļa 16.11.2018. iesniegumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu
slimnīca” dalību projektā “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikum “Noteikumi par darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu
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veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu
atlases trešo kārtu”, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” saņemto
vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras akceptu dalībai projektā “Veselības aprūpes
infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, S.Osīte, N.Līcis, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš,
A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” dalību
projektā “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”, projekta Nr.
9.3.2.0/18/1/021, 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu
atlases kārtas ietvaros. Projekta kopējā summa ir 139 405,00 euro, kuru veido attiecināmās
izmaksas 139 405,00 euro.
2. Pilnvarot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” valdes
locekli Santu Ancāni parakstīt līgumu par projekta īstenošanu, kā arī apstiprināt un
parakstīt visus ar Projekta ieviešanu saistītos dokumentus.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu
slimnīca” valdes locekle Santa Ancāne.
Lēmums Nr.868 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 14.40
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede

E.Grāvītis

I.Gavrilova

Protokols parakstīts 22.11.2018.
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