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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 9.janvārī

Nr. 1/2019

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 9.janvārī plkst. 16.30
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 16.30
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Santa
Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Līga Vaidere, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa,
Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Bruno Veide.
Nepiedalās deputāti:
Ivars Veide (atvaļinājumā)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas
iemeslu un aicina deputātus apstiprināt darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (N.Līcis, E.Grāvītis, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
2. Par izmaiņām Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā
3. Par izmaiņām Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā
4. Par izmaiņām Sociālo jautājumu komitejas sastāvā
5. Par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā
6. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
7. Par jaunas amata vietas izveidi
§1
Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis pauž viedokli par lēmumprojektu. Iepriekš deputāti izteica vēlēšanos strādāt vienā vai
otrā komitejā, šobrīd priekšsēdētājs uzņemas iniciatīvu un komiteju sastāvu veido pēc savas

patikas. Uzskata, ka lēmumprojekta 3.punkts nav nepieciešams, jo likums nosaka, ka Finanšu
komiteju vada domes priekšsēdētājs, kā arī nav nepieciešams lēmumprojekta 1.1 punkts – izslēgt
no Finanšu komitejas sastāva E.Grāvīti, jo E.Grāvītis vairāk nav domes priekšsēdētājs.
N.Līcis izsaka viedokli, ka komitejām jābūt vairāk atbildīgam par tām nozarēm, kurām tās ir
pakļautas. Uzskata, ka izmaiņas lēmumprojektā nav nepieciešamas, jo būtība ir skaidra.
E.Grāvītis uzdod jautājumu juristiem, vai saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir nepieciešama
liekvārdība.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika apstiprina, ka likumā “Par pašvaldībām” ir noteikts, ka
Finanšu komiteju vada domes priekšsēdētājs.
N.Līcis ierosina svītrot lēmumprojekta 3.punktu.
E.Grāvītis ierosina svītrot lēmumprojekta 1.1 punktu. Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis.
B.Veide norāda, ka lēmumprojektā varētu būt uzskaitīts komitejas sastāvs.
N.Līcis aicina balsot par E.Grāvīša priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 1.1 punktu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-6 (E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece,
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), „PRET”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne,
L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „ATTURAS”-1 (S.Osīte),
E.Grāvīša priekšlikums noraidīts.
N.Līcis aicina balsot par lēmumprojekta 3.punkta svītrošanu.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-14 (N.Līcis, E.Grāvītis, A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, M.Kišuro, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), „PRET”- nav „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Svītrot lēmumprojekta 3.punktu.
2018.gada 27.decembra Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē par Saulkrastu novada
domes priekšsēdētāju ievēlēts Normunds Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
60.panta pirmajā daļā noteikto, ka Finanšu komiteju vada domes priekšsēdētājs, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt un atlaist
pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 43.punktu, kas paredz, ka
pastāvīgās komitejas locekļus un priekšsēdētāju var izslēgt no komitejas sastāva ar domes
lēmumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-5
(M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās
E.Grāvītis,
NOLEMJ:
1.
Izslēgt no Finanšu komitejas sastāva deputātus:
1.1. Ervīnu Grāvīti;
1.2. Ivaru Veidi.
2.
Ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā deputātus:
2.1. Normundu Līci;
2.2. Santu Ancāni.
3.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.967 protokola pielikumā.
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§2
Par izmaiņām Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
ievēlēt un atlaist pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 43.punktu, kas
paredz ka pastāvīgās komitejas locekļus var izslēgt no komitejas sastāva ar domes lēmumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-5
(M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās
E.Grāvītis,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāva deputātu Ivaru Veidi.
2. Ievēlēt Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā deputāti Līgu Vaideri.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.968 protokola pielikumā.
§3
Par izmaiņām Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
A.Dulpiņš pauž viedokli, ka A.Deniškāne ir iesniegusi domē iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu
no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas,
nevis izslēgt no komitejas sastāva. Izsaka viedokli par A.Deniškānes darbu kultūras jomā. Lūdz
neizslēgt A.Deniškāni no komitejas sastāva, jo viņas ieguldījums gan ar savām zināšanām, gan ar
praktisko zināšanu pielietošanu, ir ņemams vērā.
N.Līcis piekrīt A.Dulpiņa teiktajam, bet uzskata, ka lēmumprojekts nav jāgroza. Aicina visus
deputātus piedalīties visās komitejās, jebkurus deputātu priekšlikumus ir gatavs uzklausīt. Aicina
deputātus uzsākt strādāt šādā komiteju sastāvā, ja būs nepieciešams, ar laiku precizēt komiteju
sastāvus.
A.Dulpiņš pauž viedokli par lēmumprojekta 1.punkta vārdu “Izslēgt”. N.Līcis jautā, ar kādu
vārdu var aizstāt vārdu “izslēgt”.
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte atbild, ka ar vārdu “atlaist”.
N.Līcis uzskata, ka lēmumprojekta 1.punkts nav jāprecizē, aicina balsot par sagatavoto
lēmumprojektu.
Saulkrastu novada domē saņemts deputātes Antras Deniškānes 2019.gada 3.janvāra
iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas
priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām komitejas sastāvā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt un atlaist pastāvīgo komiteju
locekļus, saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr.13
“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 33.punktu, kas paredz, ka komitejas priekšsēdētāju no
komitejas vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja, 43.punktu, kas
paredz, ka pastāvīgās komitejas locekļus var izslēgt no komitejas sastāva ar domes lēmumu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-2 (A.Dulpiņš, B.Veide),
„ATTURAS”-2 (M.Kišuro, G.Lāčauniece), lēmuma pieņemšanā nepiedalās E.Grāvītis un
A.Deniškāne,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāva deputāti Antru
Deniškāni.
2. Ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā deputāti Sandru
Ozolu-Ozoliņu.
3. Uzdot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekļiem no sava vidus
ievēlēt komitejas priekšsēdētāju.
4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sekretārei iesniegt Lietvedības un
personāla nodaļā sēdes lēmumu par komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.969 protokola pielikumā.
A.Dulpiņš pamato savu balsojumu, norāda, ka nav pret S.Ozolas-Ozoliņas iekļaušanu komitejas
sastāvā, bet ir pret A.Deniškānes atbrīvošanu no darba Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejā.
§4
Par izmaiņām Sociālo jautājumu komitejas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
G.Lāčauniece uzdod jautājumu, kāpēc viņa tiek atbrīvota no darba Sociālo jautājumu komitejā.
N.Līcis atbild, ka labprāt uzklausīs deputātu viedokļus, kā varētu labāk un kvalitatīvāk veidot
sistēmu, iespējams, ar laiku komiteju sastāvs tiks precizēts.
B.Veide ierosina atstāt G.Lāčaunieci komitejas sastāvā, ir gatavs pats atteikties no vietas Sociālo
jautājumu komitejā. Norāda, ka G.Lāčauniece ir kompetentāka šādos jautājumos.
A.Aparjode uzskata, ka jebkurš cilvēks jebkurā komitejā var būt kompetents, ja tajā iedziļinās.
N.Līcis aicina balsot par B.Veides priekšlikumu, izteikt lēmumprojekta 1.1 punktu šādā
redakcijā “Bruno Veidi”.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, E.Grāvītis, M.Kišuro,
O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide), „PRET”-3
(A.Horsts, L.Vaidere, S.Osīte), „ATTURAS”-2 (A.Aparjode, S.Ancāne),
NOLEMJ:
1. Izteikt lēmumprojekta 1.1 punktu šādā redakcijā: “Bruno Veidi”.
N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Sociālo jautājumu komitejas sastāvā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt un atlaist
pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Saulkrastu novada domes saistošo
noteikumu Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 33.punktu, kas paredz, ka komitejas
priekšsēdētāju no komitejas vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā
komiteja, 43.punktu, kas paredz, ka pastāvīgās komitejas locekļus var izslēgt no komitejas
sastāva ar domes lēmumu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
M.Kišuro, L.Vaidere, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
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B.Veide), „PRET”-nav, „ATTURAS”-2 (S.Ancāne, S.Osīte), lēmuma pieņemšanā nepiedalās
E.Grāvītis,
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Sociālo jautājumu komitejas sastāva deputātus:
1.1. Bruno Veidi;
1.2. Aivu Aparjodi.
2. Ievēlēt Sociālo jautājumu komitejas sastāvā deputātus:
2.1. Līgu Vaideri;
2.2. Sandru Ozolu-Ozoliņu.
3. Uzdot Sociālo jautājumu komitejas locekļiem no sava vidus ievēlēt komitejas priekšsēdētāju.
4. Sociālo jautājumu komitejas sekretārei iesniegt Lietvedības un personāla nodaļā sēdes
lēmumu par komitejas priekšsēdētaja ievēlēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.970 protokola pielikumā.
§5
Par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Īpašumu izsoles komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar 2017.gada 26.jūlija Saulkrastu
novada domes iekšējo noteikumu Nr.19/2017 “Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu izsoles
komisijas nolikums” 5.punktu, kas paredz, ka komisijas priekšsēdētāju ievēl un atbrīvo dome,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-6
(E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide),
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāja amata deputātu Ervīnu Grāvīti.
2. Ievēlēt Normundu Līci par Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.971 protokola pielikumā.
§6
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis uzdod jautājumu, kāpēc no komisijas sastāva tiek atbrīvots Juris Gailis.
N.Līcis atbild, ka J.Gailis ir speciālists, kurš gatavo iepirkuma dokumentāciju, tāmes, apjomus,
veic apsekošanu, bet komisija šos dokumentus izskata.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā ar 2013.gada 25.septembra Saulkrastu
novada domes iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
nolikums” 19.punktu, kas paredz, ka komisijas locekli no pienākumu pildīšanas atsauc ar domes
lēmumu,
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-6
(E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide),
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas sastāva Juri Gaili
2. Ievēlēt Normundu Līci par Iepirkuma komisijas locekli.
3. Apstiprināt Alenu Horstu par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju.
4. Apstiprināt Aleksandru Ināru Zaharānu par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
5. Lietvedības un personāla nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām
Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.972 protokola pielikumā.
§7
Par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis jautā, kāpēc tiek atbrīvots no Atļauju komisijas B.Veide, jo ejot cauri darba kārtības
jautājumiem rodas iespaids, ka priekšsēdētāja vietniekam īpaši nekas nepaliks ko darīt.
N.Līcis atbild, ka ir plaša nozare, ko labi pārzina priekšsēdētāja vietnieks B.Veide – ceļi,
komunālsaimniecība, apgaismojums, arī būvniecības jautājumi u.c. Atbrīvojot B.Veidi no
Atļauju komisijas, viņš varēs vairāk koncentrēties uz šādu jautājumu risināšanu.
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 7.janvāra
iesniegumu par izmaiņām Atļauju komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-6
(E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide),
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Atļauju komisijas Bruno Veidi.
2. Ievēlēt Atļauju komisijā Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci.
3. Uzdot Atļauju komisijas locekļiem no sava vidus ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un
vietnieku.
4. Atļauju komisijas sekretārei iesniegt Lietvedības un personāla nodaļā sēdes lēmumu par
komisijas priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.973 protokola pielikumā.
§8
Par jaunas amata vietas izveidi
Ziņo N.Līcis.
E.Grāvītis pauž viedokli par šādas amata vietas izveidi. Piekrīt, ka šāds cilvēks būtu vajadzīgs.
Jautā, kāpēc šāda steiga, ņemot vērā, ka amata vieta tiks izveidota ar 01.02.2019. un izdevumus
par darbinieka atalgojumu jāparedz 2019.gada budžetā, jautājumu varētu izvērtēt
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā un Finanšu komitejā.
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N.Līcis atbild, ka šis lēmums ir kā uzdevums, ka deputāti piekrīt šim risinājumam. Tiek gatavoti
nepieciešamie dokumenti, amata apraksts, amata pienākumi. Šobrīd ir nozīmīgs investīciju
projekts pilsētā, kur jāpiesaista jaunas darbavietas, jāpiesaista uzņēmums. No uzņēmēju radītām
darbavietām ir atkarīga iedzīvotāju labklājība. Līdz šim nav bijis neviens atbildīgais par šo
nozari, darbs jāuzsāk nekavējoši, tāpēc amats jāizveido steidzami.
B.Veide izsaka viedokli, ka sākumā jāsagatavo amata apraksts, jāsaprot, kādas funkcijas veiks
šis darbinieks, kam viņš būs pakļauts.
N.Līcis atbild, ka tas ir garš process, atsevišķas nodaļas tiks reorganizētas, jaunais modelis tiks
prezentēts pēc dažām nedēļām.
E.Grāvītis jautā, vai darbinieks būs domes priekšsēdētāja pakļautībā.
N.Līcis atbild apstiprinoši.
E.Grāvītis uzdod jautājumu, vai tiks slēgts darba līgums.
N.Līcis atbild, ka šie jautājumi tiks precizēti.
E.Grāvītis pauž viedokli par amata vietas izveidi. Acīmredzot konkurss uz šo amata vietu netiks
rīkots, ir kandidātu loks, no kura domes priekšsēdētājs izvēlēsies šo personu. Jautā, kas notiek ar
šo darbinieku, kad domes priekšsēdētājam beidzas pilnvaras.
N.Līcis atbild, ka šī ir juridiskā nianse, kas tiks risināta. Šis ir viens no aktuālajiem jautājumiem.
E.Grāvītis jautā, vai domes priekšsēdētāja padomnieks būs amatpersona.
N.Līcis uzskata, ka nē.
E.Grāvītis turpina, domes priekšsēdētājs ir viens no domes deputātiem, kas iegūst deputātu
vairākumu atbalstu. Uzskata, ka šis padomnieks par labu atalgojumu nesīs idejas arī deputātiem,
padomniekam jābūt amatpersonai, lai būtu caurskatāms caur amatpersonas statusu. Jautājumu ir
vairāk nekā atbilžu, pēc nedēļas būs kārtējas komitejas, kur varētu izskatīt padomnieka atbildību,
kompetences, t.sk. kārtību, kādā šis darbinieks atstās savu amatu. Šobrīd šis jautājums ir ļoti
sasteigts, nedēļa diskusijām neko nemainīs. Atalgot šo darbinieku var tikai pēc budžeta
apstiprināšanas. Uzskata, ka jautājumu var nesasteigt, izskatīt komitejās un tad pieņemt lēmumu.
A.Horsts neredz šķēršļus izveidot šādu amatu tagad. Domes priekšsēdētājam padomnieks ir
nepieciešams, ļoti daudz lietas ir jāpārņem, lēmumu var pieņemt šīs sēdes laikā.
E.Grāvītis atkārto, ka neiebilst pret šādas amata vietas izveidi, bet ir vairāk jautājumu nekā
atbilžu – ko šis cilvēks darīs, kādas būs šī cilvēka kompetences, kādu atalgojumu saņems, kur
ieņems vietu pašvaldības struktūrā, kā šis darbinieks tiks pieņemts un kā tiks atbrīvots no amata.
Jautā, kāpēc steigā jāpieņem lēmums, ja darbinieks uzsāks darbu tikai pēc mēneša.
Debatēs piedalās: A.Aparjode, E.Grāvītis, A.Horsts, B.Veide.
E.Grāvītis jautā, kāds būs pilnvaru termiņš šim darbiniekam, vai tiks noslēgts darba līgums.
N.Līcis atbild, ka uz domes priekšsēdētāja pilnvaru laiku, juridiskās nianses tiks precizētas,
iespējams, tiks noslēgts darba līgums. Debatēs piedalās: E.Grāvītis, N.Līcis.
E.Grāvītis uzskata, ka jāizveido šis amats ar amatpersonas statusu, nav jāslēdz darba līgums,
deputāti varētu lemt par personas iecelšanu amatā, un pilnvaru termiņš būtu uz domes
priekšsēdētāja pilnvaru laiku.
2019.gada 8.janvārī Saulkrastu novada domē saņemts Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja iesniegums par domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietas izveidošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 11.panta pirmo daļu
un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un
pašvaldību amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”,

7

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-nav, „ATTURAS”-6
(E.Grāvītis, M.Kišuro, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, B.Veide),
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Saulkrastu novada domē vienu amata vietu - domes
priekšsēdētāja padomnieks:
Amatu saime,
apakšsaime
25

Amata
līmenis

III

Amata
nosaukums

Amatu
skaits

Algu
grupa

Domes
priekšsēdētāja
padomnieks

1

14

Mēnešalgas
maksimālais Profesijas
apmērs
kods
(euro)
2264

2421 08

2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram A.I.Zaharānam izvērtēt un noteikt
amata vērtību un mēnešalgu domes priekšsēdētāja padomnieka amatam.
3. Nepieciešamos izdevumus paredzēt saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par
Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
E.Grāvītis pamato savu balsojumu. Neiebilst pret šādas amata vietas izveidi, bet uzskata, ka
jautājums ir ļoti sasteigts. Izpilddirektoram A.I.Zaharānam ir uzdots izvērtēt un noteikt amata
vērtību, un mēnešalgas apmēru, nezinot darbinieka pienākumus.
Lēmums Nr.974 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 17.20
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā
lietvede

N.Līcis
I.Gavrilova

Protokols parakstīts 11.01.2019.
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