
 
Saulkrastu novada dome 
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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 20.decembrī  Nr. 23/2018 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 20.decembrī plkst. 16.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 16.00 
 
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, 
Līga Vaidere, Normunds Līcis, Selga Osīte, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Guna 
Lāčauniece, Andris Dulpiņš. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Antra Deniškāne (aizņemta pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā) 
Ivars Veide (ārpus valsts) 
 
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, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš), „PRET”- nav „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 sporta centrs” izveidošanu 
3. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu 
4. Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāja iecelšanu 
5. Par jaunas pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” izveidošanu 
6. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu saraksta apstiprināšanu 
7. Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu 
8. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā 
 

A.Horsts piebilst, ka ārkārtas sēdes darba kārtība nav jāapstiprina. 
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§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. 
N.Līcis uzdod jautājumu, vai lēmumprojekti tika precizēti atbilstoši Juridiskās nodaļas vadītājas 
G.Lipinikas un Lietvedības un personāla nodaļas vadītājas S.Grāvītes atzinumā (turpmāk – 
atzinums) norādītajam. 
E.Grāvītis paskaidro, ka tiek izskatīti deputātu iesūtītie lēmumprojekti, uz kuriem ir sagatavots 
atzinums.  
E.Grāvītis informē, ka saskaņā ar atzinumu un deputātu 20.12.2018. pieprasījumu, 
lēmumprojekts tiek papildināts ar atsauci uz Saulkrastu novada domes 2018.gada 17.decembra 
deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu.  
 

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.  

Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projekts „Par grozījuma izdarīšanu 
Saulkrastu novada domes 27.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 801 „Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju”.  

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. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   
   
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš), „PRET”- nav „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Grozīt Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra domes lēmumā Nr. 801 
„Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju” 1.punktu 
izsakot šādā redakcijā: 
„1. Ar 2018.gada 1.oktobri uzsākt pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
(turpmāk- Aģentūra) (reģistrācijas numurs 90002556661) reorganizāciju, uz reorganizējamās 
Aģentūras bāzes izveidojot divas jaunas Saulkrastu novada domes (turpmāk- Dome) pakļautībā 
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esošas iestādes – „Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs” (turpmāk- Iestāde), 
kas veiks Aģentūras funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, darbā ar jaunatni, 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga 
dzīvesveida attīstībā.”. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.910 protokola pielikumā. 
 

§2 
Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta centrs” izveidošanu 

Ziņo E.Grāvītis. Lēmumprojekts tiek papildināts ar atsauci uz Saulkrastu novada domes 
2018.gada 17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. Informē, ka 
starp deputātu pieprasījumā un atzinumā norādītajam ir domstarpības par datumu, ar kuru tiek 
izveidota jauna pašvaldības iestāde.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika skaidro, ka 2019.gada 1.februāris ir ļoti īss termiņš, lai 
varētu izveidot iestādi, saskaņā ar Darba likumu jābrīdina darbinieki, Darba likumā noteiktais 
darba devēja uzteikuma termiņš- 1 mēnesis. Arī no grāmatvedības viedokļa optimāli būtu 
izveidot iestādi ar 1.aprīli. 
N.Līcis pauž viedokli, ka, līdzīgi, ka 21.novembra sagatavotajā domes lēmumprojektā, kur bija 
plānots izveidot iestādi jau ar 1.janvāri, neredz šķēršļus, lai izveidotu iestādi ar 1.februāri. Aicina 
balsot par sagatavoto lēmumprojektu, precizējot ar teikumu par deputātu pieprasījumu. 
E.Grāvītis paskaidro, ka pieņemot lēmumu 21.novembrī, bija iespējams iekļauties termiņā. 
Darba likumā ir noteikts, ka pirms uzteikuma darbadevējam pienākums noskaidrot, vai 
darbinieks ir arodbiedrības biedrs, un saņemt arodbiedrības piekrišanu darba tiesisko attiecību 
izbeigšanai. Arodbiedrībai jāsniedz atbilde septiņu darba dienu laikā. Tad, 30 dienas pirms darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas jābrīdina darbinieki. Šobrīd, izveidojot iestādi ar 1.februāri, nevar 
iekļauties šajā termiņā. 
A.Aparjode piebilst, ka š.g. 21.novembrī dome varēja sasteigti pieņemt lēmumu un iestādi 
izveidot, jautā, kāpēc tagad nevar. 
E.Grāvītis atkārto, ka pieņemot lēmumu 21.novembrī tiktu ievērots termiņš, š.g. 28.novembra 
lēmumprojektā par iestādes izveidošanu, šis termiņš jau bija pārcelts uz 1.februāri. 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J.Rudzīte skaidro, ka, ja tiktu pieņemts lēmums 
21.novembrī par iestādes izveidošanu ar 1.janvāri, tiktu slēgts gada pārskats un bilance. Šajā 
gadījumā būs jāiesniedz starpbilance.  
N.Līcis pauž viedokli, ka šo datumu var arī grozīt, gadījumā, ja būs juridiskie šķēršļi. 
G.Lipinika norāda, ka pieņemot lēmumu izveidot iestādi ar 1.februāri, tiks pārkāpts Darba 
likums. 
Pašvaldības izpilddirektors A.I.Zaharāns norāda, ka šis jautājums saistīts arī ar 2019.gada 
budžeta apstiprināšanu.  
Diskusija par iestādes izveidošanas datumu. Diskusijā piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, J.Rudzīte, 
B.Veide, G.Lipinika. 
N.Līcis jautā, kādas ir iespējas jau šobrīd iecelt par PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktora pienākumu izpildītāju kādu no kultūras dzīves speciālistiem izpilddirektora vietā.  
A.I.Zaharāns atbild, ka, lai varētu nokārtot visas nepieciešamas paraksttiesības, nepieciešams 
laiks. E.Grāvītis turpina, ka izpilddirektors ir atbildīgs par reorganizāciju, tāpēc arī bija iecelts 
par direktora pienākumu izpildītāju. Aģentūrā turpina strādāt trīs direktora vietnieki.   
N.Līcis jautā par termiņiem. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte paskaidro, ka arodbiedrības piekrišana ir 
nepieciešama tikai tiem darbiniekiem, ar kuriem tiks lauzts līgums, darbinieku, kuri paliek 
amatā, pārcelšana citā iestādē nav jāsaskaņo.  
N.Līcis jautā, kuri darbinieki tiks atbrīvoti. 
S.Grāvīte atbild, ka finanšu speciālists un apkures iekārtu operators. 
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A.Horsts uzskata, ka procesu ar uzteikumiem var uzsākt janvārī. Jautā, vai domei nav 
informācija par darbiniekiem, kuri ir arodbiedrībā. S.Grāvīte atbild, ka domei nav tiesību ātrāk, 
nekā pieņemts lēmums, šo informāciju pieprasīt, jo tā ir aizsargāta, saskaņā ar Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu. A.Horsts uzskata, ka šie cilvēki var turpināt strādāt jaunizveidotajās 
iestādēs. S.Grāvīte paskaidro, ka jaunizveidotajās iestādēs nav šādu amata vietu.  
N.Līcis izsaka viedokli, ka arodbiedrība var iesniegt saskaņojumu ātrāk. Ierosina apstiprināt 
sagatavoto lēmumprojektu, gadījumā, ja būs juridiskās nianses cita termiņa noteikšanai, sasaukt 
janvārī ārkārtas sēdi.  
E.Grāvītis uzdod jautājumu N.Līcim, vai tas ir mudinājums apzināti pieņemt lēmumu, pārkāpjot 
Darba likumu, jo likumiski iekļauties termiņā, lai izveidotu iestādi ar 1.februāri, nevar. Diskusijā 
piedalās: N.Līcis, B.Veide, G.Lipinika, E.Grāvītis, L.Vaidere, S.Grāvīte.    
N.Līcis ierosina izsludināt 5 min. pārtraukumu. E.Grāvītis aicina deputātus balsot par 5 min. 
pārtraukumu. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece), 
„PRET”- nav „ATTURAS”-1 (A.Dulpiņš),  
NOLEMJ: 
Izsludināt 5 min. pārtraukumu. 
 
Plkst. 15.32 tiek izsludināts pārtraukums. 
Sēdi atsāk plkst. 15.40 
 
N.Līcis aicina vienoties par kompromisu – izveidot iestādes ar 2019.gada 15.februāri, precizēt 
sagatavoto lēmumprojektu ar teikumu par Saulkrastu novada domes 2018.gada 17.decembra 
deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, lēmumprojekta 1. un 5.punkta 
datumu aizstāt ar 2019.gada 15.februāri. E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu. 
 

2018.gada 8.novembrī Saulkrastu novada domē saņemts pašvaldības izpilddirektora 
iesniegums, kurā ierosināts veikt grozījumus 2018.gada 27.septemba Saulkrastu novada domes 
sēdes lēmumā Nr. 801 „Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
reorganizāciju” (turpmāk – Aģentūra), nosakot, ka Aģentūras reorganizācijas rezultātā tiek 
izveidotas divas jaunas pašvaldības iestādes - „Saulkrastu kultūras centrs,” „Saulkrastu sporta 
centrs”, nodalot kultūras un sporta jomu, tādejādi nodrošinot efektīvu finanšu resursu 
pārskatāmību, uzraudzību un kontroli.   

Iesniegumā minēts, ka šobrīd Saulkrastu novada pašvaldībā zvērināts revidents veic 
pirmo starprevīziju 2018.gada pārskata sagatavošanai. Starprevīzijas laikā revidents vērsis 
uzmanību, ka Aģentūra faktiski veic divas atšķirīgas funkcijas (kultūras un sporta jomā). 
Revidentu ieteikums – izveidot divas atsevišķas iestādes, tiks nodrošināta kontrole par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu katrai jomai, jo pašvaldības gada pārskata pielikumā jānorāda 
informācija par piešķirtajiem un izlietotajiem budžeta līdzekļiem atsevišķi gan kultūras jomā, 
gan sporta jomā, par ilgtermiņa ieguldījumiem – gan kultūras, gan sporta jomā. Izveidojot divas 
iestādes ar atsevišķām funkcijām tiks nodrošināta pareiza, precīza un saprotama budžeta 
plānošana.  

Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par jaunas iestādes ”Saulkrastu 
sporta centrs” izveidošanu”. 

Lai nodrošinātu visu pašvaldības iestāžu finanšu resursu uzraudzību, pārskatāmību un 
kontroli, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka 
valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un 27.pantu, kas nosaka, ka valsts pārvaldes 
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institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams, pilnveido, ievērojot valsts 
pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 21.panta 
pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības 
pārziņā, turklāt, tikai dome var izveidot pašvaldības iestādes, Saulkrastu novada saistošajiem 
noteikumiem Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komiteja komitejas 14.11.2018. atzinumu (protokols Nr.11/2018§5), 
Finanšu komitejas sēdes 14.11.2018. atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 
L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,), „PRET”- nav „ATTURAS”-4 
(E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2019.gada 15.februāri izveidot pašvaldības iestādi „Saulkrastu sporta centrs”, kura 
veiks pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” funkcijas sporta darba 
organizācijā  un veselīga dzīvesveida attīstībā. 

2. Noteikt, ka pašvaldības iestāde „Saulkrastu sporta centrs” ir pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, finanšu līdzekļu, 
informācijas sistēmu pārņēmēja. 

3. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu 
sporta centrs””. 

4. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
5. Uzdot Juridiskai nodaļai līdz 2019.gada 15.februārim veikt grozījumus 2009.gada 

13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.  
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.911 protokola pielikumā. 
 

§3 
Par iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Lēmumprojektā tiek precizēts amata “sporta darba organizators” atalgojums uz 
845 euro, lēmumprojekta skaidrojošā daļa tiek papildināta ar teikumu par Saulkrastu novada 
domes 2018.gada 17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. 
Lēmumprojekta 2.punkta datumu nepieciešams precizēt uz 2019.gada 15.februāri. Deputātiem 
nav iebildumu.  
 
 Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par iestādes “Saulkrastu sporta 
centrs” amatu saraksta apstiprināšanu”. 

Pamatojoties MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.11/2018 §8), 
 



6 
 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 
L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa,), „PRET”- nav „ATTURAS”-4 
(E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu sporta centrs” amatu sarakstu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.februārī. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.912 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par iestādes „Saulkrastu sporta centrs” vadītāja iecelšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika skaidro, ka saskaņā ar iekšējiem noteikumiem „Saulkrastu 
novada pašvaldības darbinieku atlases kārtība”, izveidojot jaunu iestādi, jāizsludina konkurss. 
Vērš uzmanību, ka iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāja amatam izvirzīta A.Aparjode 
ieņem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora vietnieka sporta 
organizācijas jautājumos amatu, nevis sporta nozares vadītāja amatu, kā ir minēts deputātu 
iesniegtajā lēmumprojektā.  
N.Līcis skaidro, ka ir bijuši vairāki konkursi, gan uz PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
direktora vietnieka sporta organizācijas jautājumos amatu, gan vadītāja amatu, kas ietver gan 
kultūru, gan sportu. Ir notikušas pārrunas ar šo pretendentu. Tāpēc uzskata, ka noteikumi ir 
ievēroti, ka amati ir līdzvērtīgi. 
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja S.Grāvīte skaidro, ka uz PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amatu ir notikuši divi konkursi, vienu organizēja Saulkrastu novada 
dome, otru – tika pieaicināts ārpakalpojuma sniedzējs. Piecu deputātu izvirzīta kandidāte 
piedalījās konkursā, bet nebija izvirzīta trīs labāko kandidātu vidū. Tiek izveidota jauna iestāde, 
šis ir jauns amats, iestādes vadītāja amata apraksts vēl nav sagatavots. Amata prasības iestādes 
vadītājam nebūs identiski ar prasībām, kādas ir PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
vadītājam. 
E.Grāvītis jautā pretendentes A.Aparjodes viedokli. 
A.Aparjode pauž viedokli, ka ir apgrūtinoši visu laiku piedalīties konkursos, kaut būs jāveic 
visas tās pašas funkcijas. Jautā, vai visiem jaunizveidotajiem amatiem jārīko konkurss. 
G.Lipinika skaidro, ka iekšējie noteikumi attiecas tikai uz iestāžu vadītāju amatiem. S.Grāvīte 
paskaidro, ka PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbinieki saglabā darba tiesiskās 
attiecības, tikai mainās darbadevējs.  
E.Grāvītis informē, ka arī 21.novemba lēmumprojektos, lai ievērotu iekšējos noteikumus, tika 
piedāvāts šos vadītājus iecelt par pienākumu izpildītājiem.  
N.Līcis pamato iesniegto lēmumprojektu. Ir bijis konkurss, pēc būtības konkurss ir bijis uz ļoti 
līdzīgiem amatiem, cilvēks strādā attiecīgajā amatā, tikai nedaudz mainās amata nosaukums. 
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, precizējot lēmumprojekta 1.punkta 
datumu uz 2019.gada 15.februāri un papildinot lēmumprojekta skaidrojošo daļu ar teikumu par 
Saulkrastu novada domes 2018.gada 17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas 
sēdes sasaukšanu. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par iestādes ”Saulkrastu sporta 
centrs” vadītāja iecelšanu”. 
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Pamatojoties uz 2016.gada 30.novembra Iekšējiem noteikumiem Nr. IekN 26/2016 
“Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība” 1., 2., 7., 10., 
12.4., 14.2., 23., 29.  punktu, ievērojot apstākli, ka pašvaldības aģentūra “Saulkrastu Kultūras un 
sporta centrs” ir organizējusi konkursu uz direktora vietnieka sporta organizācijas jautājumos 
vakanci, konkursā dalību ņēma arī pretendente Aiva Aparjode, tika atzīta par labāko pretendenti 
un ar viņu tika noslēgts darba līgums, bet pašvaldības aģentūra “Saulkrastu Kultūras un sporta 
centrs” saskaņā ar Saulkrastu novada domes 27.09.2018. lēmumu tiek reorganizēta un tās 
saistību un tiesību pārņēmēja ir pašvaldības iestāde “Saulkrastu Sporta centrs”, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 9 (E.Grāvītis, A.Horsts, S.Ancāne, 
L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece), „PRET”- nav 
„ATTURAS”- 2 (B.Veide, A.Dulpiņš), pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Aparjode, 
 
NOLEMJ:  

1. Iecelt Aivu Aparjodi par pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” vadītāju no 
2019.gada 15.februāra. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam noslēgt ar Aivu 
Aparjodi darba līgumu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.913 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par jaunas pašvaldības iestādes „Saulkrastu kultūras centrs” izveidošanu 

Ziņo E.Grāvītis. Lēmumprojekta skaidrojošo daļu nepieciešams papildināt ar teikumu par 
Saulkrastu novada domes 2018.gada 17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas 
sēdes sasaukšanu, lēmumprojekta 1. un 5.punkta datums tiek precizēts uz 2019.gada 15.februāri. 

 
2018.gada 8.novembrī Saulkrastu novada domē saņemts pašvaldības izpilddirektora 

iesniegums, kurā ierosināts veikt grozījumus 2018.gada 27.septemba Saulkrastu novada domes 
sēdes lēmumā Nr. 801 „Par pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
reorganizāciju” (turpmāk – Aģentūra), nosakot, ka Aģentūras reorganizācijas rezultātā tiek 
izveidotas divas jaunas pašvaldības iestādes - „Saulkrastu kultūras centrs,” „Saulkrastu sporta 
centrs”, nodalot kultūras un sporta jomu, tādejādi nodrošinot efektīvu finanšu resursu 
pārskatāmību, uzraudzību un kontroli.   

Iesniegumā minēts, ka šobrīd Saulkrastu novada pašvaldībā zvērināts revidents veic 
pirmo starprevīziju 2018.gada pārskata sagatavošanai. Starprevīzijas laikā revidents vērsis 
uzmanību, ka Aģentūra faktiski veic divas atšķirīgas funkcijas (kultūras un sporta jomā). 
Revidentu ieteikums – izveidot divas atsevišķas iestādes, tiks nodrošināta kontrole par piešķirtā 
finansējuma izlietojumu katrai jomai, jo pašvaldības gada pārskata pielikumā jānorāda 
informācija par piešķirtajiem un izlietotajiem budžeta līdzekļiem atsevišķi gan kultūras jomā, 
gan sporta jomā, par ilgtermiņa ieguldījumiem – gan kultūras, gan sporta jomā. Izveidojot divas 
iestādes ar atsevišķām funkcijām tiks nodrošināta pareiza, precīza un saprotama budžeta 
plānošana.  

Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
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Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par jaunas iestādes ”Saulkrastu 
kultūras centrs” izveidošanu. 

Lai nodrošinātu visu pašvaldības iestāžu finanšu resursu uzraudzību, pārskatāmību un 
kontroli, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas nosaka, ka 
valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un 27.pantu, kas nosaka, ka valsts pārvaldes 
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja nepieciešams, pilnveido, ievērojot valsts 
pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.panta pirmās daļas 5.apakšpunktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome var izveidot 
pašvaldības iestādes, Saulkrastu novada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”, saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 
komitejas 14.11.2018. atzinumu (protokols Nr.11/2018§5), Finanšu komitejas sēdes 14.11.2018. 
atzinumu (protokols Nr.11/2018§4),   
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 
L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), „PRET”- 
nav „ATTURAS”-2 (E.Grāvītis, B.Veide),  
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2019.gada 15.februāri izveidot pašvaldības iestādi „Saulkrastu kultūras centrs”, kura 
veiks pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” funkcijas kultūras 
darba organizācijā, darbā ar jaunatni, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, 
novadpētniecībā, tautas jaunrades attīstībā. 

2. Noteikt, ka pašvaldības iestāde „Saulkrastu kultūras centrs” ir pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, finanšu līdzekļu, 
informācijas sistēmu pārņēmēja. 

3. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes “Saulkrastu 
kultūras centrs””. 

4. Iekšējie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 
5. Uzdot Juridiskai nodaļai līdz 2019.gada 15.februārim veikt grozījumus 2009.gada 

13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”.  
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.914 protokola pielikumā. 
 

§6 
Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo E.Grāvītis. Lēmumprojektā tiek precizēts amata “Kultūras pasākumu organizators” 
atalgojums uz 946 euro. Informē, ka tika saņemts pašvaldības izpilddirektora A.I.Zaharāna 
ierosinājums pārcelt amatu “projekta koordinators” uz Saulkrastu novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļu.  
A.Aparjode uzdod jautājumu par darbinieka amata pienākumiem gadījumā, ja amats tiks pārcelts 
uz Attīstības un plānošanas nodaļu. 
A.I.Zaharāns skaidro, ka, izvērtējot darbinieka darbu, konstatēts, ka tikai 20% ir tendēti uz 
projektiem, 80% no darba darbinieks ir strādājis iepirkumu komisijā, veicis datoru tehnikas 
remontus, veicis saimnieciskos pasūtījumus u.c. Ierosina pārcelt amata vietu domes Attīstības un 
plānošanas nodaļā. 
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N.Līcis pauž viedokli par amata vietas pārcelšanu. Uzskata, ka šī amata vieta jāsaglabā, 
precizējot amata aprakstu. Debatēs piedalās: N.Līcis, B.Veide, A.Aparjode, E.Grāvītis. 
A.Aparjode izsaka viedokli par sabiedrisko attiecību speciālista trūkumu. 
E.Grāvītis skaidro, ka izpilddirektora ierosinājums ir pārcelt amata vietu “projekta koordinators” 
uz Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu, tādējādi ceļot kapacitāti gan 
attīstības nodaļai, gan ļaujot jaunizveidotajām iestādēm pilnvērtīgi strādāt ar Attīstības nodaļu. 
Izpilddirektora priekšlikumā ietilpa arī piedāvāt sabiedrisko attiecību speciālistam asistentu, kas 
nodarbotos ar informācijas apkopošanu no visām pašvaldības iestādēm.  
Diskusijā piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, A.Aparjode, B.Veide, A.I.Zaharāns. 
A.I.Zaharāns paskaidro savu priekšlikumu, vērš uzmanību, ka, gadījumā, ja iestāde konstatē, ka 
pietrūkst darbinieku, iestādes vadītājs var vērties ar pamatojumu domē, lai domes deputāti varētu 
lemt par jaunas amata vietas izveidošanu. 
N.Līcis uzskata, ka pasākumu rīkošanai ir nepieciešami trīs darbinieki, pienākumus starp 
vadītāju, organizatoru un projektu vadītāju var savietot, bet, ja deputāti uzskata, ka šos darbus 
var veikt divi cilvēki, neiebilst amata vietu pārcelt uz Attīstības un plānošanas nodaļu. 
E.Grāvītis uzskata, ka šobrīd speciālists tiek pārvērsts par tehnisko darbinieku. Debatēs piedalās: 
E.Grāvītis, N.Līcis. 
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu, veicot šādos precizējumus: 

1) Amatu sarakstā precizēt amata “Kultūras pasākumu organizators” atalgojumu uz 946 
euro; 

2) Amatu sarakstā svītrot pozīciju “projekta vadība”; 
3) Lēmumprojekta 2.punkta datumu precizēt uz 15.februāri. 
4) Paskaidrojošo daļu papildināt ar rindkopu par Saulkrastu novada domes 2018.gada 

17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. 
 
 Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par iestādes “Saulkrastu kultūras 
centrs” amatu saraksta apstiprināšanu. 

Pamatojoties MK 30.11.2010.noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs”, MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 2018.gada 14.novembra sēdes atzinumu (protokols 
Nr.11/2018 §8), 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 11 (E.Grāvītis, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš), 
„PRET”- nav „ATTURAS”-1 (B.Veide),  
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” amatu sarakstu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15.februārī. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 
Lēmums Nr.915 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja iecelšanu 

Ziņo E.Grāvītis. 
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N.Līcis pauž viedokli par iestādes vadītāja iecelšanu, ierosina iecelt par iestādes “Saulkrastu 
kultūras centrs” vadītāja pienākumu izpildītāju Ilzi Jakušu- Kreitusi.  
E.Grāvītis uzskata, ka, ņemot vērā, ka šī pretendente nav tikusies ar izpilddirektoru, nav 
strādājusi pašvaldībā, nav bijusi iestādes vadītāja, lēmums par pienākumu izpildītāja iecelšanu 
būtu pārsteidzīgs. Šodien tika saņemts šīs pretendentes iesniegums par pieņemšanu darbā, kaut 
vēl nebija pieņemts lēmums par iestādes izveidošanu. 
E.Grāvītis ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu, ņemot vērā, ka iestāde tiks izveidota ar 
15.februāri, šobrīd iestādes vadītāju var nenoteikt.  
Debatēs piedalās: N.Līcis, E.Grāvītis, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Aparjode. 
N.Līcis ierosina izteikt lēmumprojektu šādā redakcijā: “Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
Aleksandram Ināram Zaharānam rīkot konkursu par pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras 
centrs” vadītāju”. E.Grāvītis aicina balsot par N.Līča priekšlikumu. 
 

Saulkrastu novada domē 2018.gada 17.decembrī saņemts piecu Saulkrastu novada domes 
deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- 
Ozoliņas pieprasījums par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta 
Normunda Līča sagatavotais un iesniegtais lēmuma projektu “Par iestādes ”Saulkrastu kultūras 
centrs” vadītāja iecelšanu 

Pamatojoties uz 2016.gada 30.novembra Iekšējiem noteikumiem Nr. IekN 26/2016 
“Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku atlases un darbā pieņemšanas kārtība, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, A.Horsts, 
A.Aparjode, S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece, 
A.Dulpiņš), „PRET”- nav „ATTURAS”-nav,  
 
NOLEMJ:  

1. Uzdot pašvaldība izpilddirektoram Aleksandram Ināram Zaharānam rīkot konkursu par 
pašvaldības iestādes “Saulkrastu kultūras centrs” vadītāju. 

 
Lēmums Nr.916 protokola pielikumā. 
 

§8 
Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā 

Ziņo E.Grāvītis. Lūdz papildināt lēmumprojektu ar amatu “projekta koordinators”, kurš tiek 
pārcelts uz Attīstības un plānošanas nodaļu.  
N.Līcis norāda, ka jāprecizē datums uz 2019.gada 15.februāris. 
S.Grāvīte informē, ka lēmumprojektā ir svītrojams punkts par amata “Apkures iekārtu operators” 
likvidēšanu, jo par to ir sagatavots lēmumprojekts uz 27.12.2018. domes sēdi, jāpapildina 
lēmumprojekts par amata “projekta koordinators” pārcelšanu, jāprecizē datums uz 2019.gada 
15.februāri. Lēmumprojekts jāpapildina ar atsauci uz Saulkrastu novada domes 2018.gada 
17.decembra deputātu pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu. 
E.Grāvītis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar šiem precizējumiem. 
 

Izskatot piecu Saulkrastu novada domes deputātu Normunda Līča, Līgas Vaideres, Selgas 
Osītes, Oksanas Vanagas un Sandras Ozolas- Ozoliņas 2018.gada 17.decembra pieprasījumu par 
domes ārkārtas sēdes sasaukšanu saistībā ar pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” reorganizāciju un Saulkrastu novada domes deputāta Normunda Līča sagatavoto un 
iesniegto lēmuma projektu “Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības amatu sarakstā, 
dome konstatē: 
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1) ar Saulkrastu novada domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr. 801 “Par 
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs (turpmāk- Aģentūra)” 
reorganizāciju”, ar 2018.gada 1.oktobri ir uzsākts Aģentūras reorganizācijas process; 

2) izvērtējot spēkā esošo Aģentūras amatu sarakstu, konstatēta nepieciešamība veikt šādas 
izmaiņas: 

a. likvidēt 1 amata vietu “Finanšu speciālists”. Pamatojums: no 2019.gada 
15.februāra Aģentūras grāmatvedība tiks kārtota centralizēti Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā; 

b. likvidēt 3 amata vietas “Sētnieks”. Pamatojums: sētnieka pakalpojumu plānots 
nodot ārpakalpojuma sniedzējam (pašvaldības teritorijas kopējam); 

c. likvidēt 0,3 amata vietas “Jauniešu teātra studijas vadītājs”. Pamatojums: studija 
faktiski nedarbojas; 

d. likvidēt 0,5 amata vietas “Mediķis”. Pamatojums: mediķa pakalpojumu plānots 
nodot ārpakalpojuma sniedzējam; 

e. pārcelt 1 amata vietu “Grāmatvedis” uz Saulkrastu novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļu. Pamatojums: no 2019.gada 15. februāra grāmatvedība tiks 
kārtota centralizēti; 

f. pārcelt 1 amata vietu “Zvejniekciema jauniešu iniciatīvu centra vadītājs” uz 
pašvaldības iestādi “Jauniešu māja”. Pamatojums: amats funkcionāli pieder 
iestādei “Jauniešu māja”, kas pilda jauniešu centra funkcijas (Zvejniekciemā 
jauniešu centrs nav izveidots); 

g. pārcelt 0,24 amata vietas “Bērnu un jauniešu volejbola treneris” uz 
Zvejniekciema vidusskolu. Pamatojums: volejbola pulciņa pakalpojums tiek 
sniegts Zvejniekciema vidusskolas telpās. 

h. pārcelt 0,3 amata vietas “Pirmsskolas bērnu deju kolektīva vadītājs (Rūķītis)” uz 
pašvaldības iestādi “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis””. Pamatojums: 
darbinieks pakalpojumu sniedz pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
audzēkņiem, Aģentūrā ir izveidots un darbojas pirmsskolas vecuma bērnu deju 
kolektīvs, kas pieejams visiem interesentiem; 

i. pārcelt 0,18 amata vietas “Tēlotājmākslas pulciņa vadītājs (Rūķītis)” uz 
pašvaldības iestādi “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis””. Pamatojums: 
darbinieks pakalpojumu sniedz pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
audzēkņiem. 

j. pārcelt 1 amata vietu “Pieaugušo izglītības koordinators, projektu speciālists” uz 
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļu. Pamatojums: Attīstības 
un plānošanas nodaļas funkciju nodrošināšana; 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu un aģentūrai piešķirto finanšu līdzekļu 
ekonomiju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas 
nosaka- lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības 
finanšu līdzekļus; 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 10 (E.Grāvītis, A.Horsts, A.Aparjode, 
S.Ancāne, L.Vaidere, N.Līcis, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, G.Lāčauniece), „PRET”- 
nav „ATTURAS”-2 (B.Veide, A.Dulpiņš),  
 
NOLEMJ:  

1. Ar 2019.gada 15.februāri likvidēt šādas amata vietas pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” amatu sarakstā: 

1. 1 amata vietu “Finanšu speciālists”; 
2. 0,5 amata vietas “Mediķis”; 
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3. 0,3 amata vietu “Jauniešu teātra studijas vadītājs”; 
4. 3 amata vietas “Sētnieks”. 

2. Ar 2019.gada 15.februāri pārcelt no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” amatu saraksta amata vietu  “Grāmatvedis” uz pašvaldības iestādes “Saulkrastu 
novada dome” Finanšu un grāmatvedības nodaļu. 

3. Ar 2019.gada 15. februāri izveidot Finanšu un grāmatvedības nodaļā vienu amata vietu 
“Grāmatvedis”: 

Amatu saime, 
apakšsaime  

Amata 
līmenis 

  

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

14. 
Grāmatvedība 

III A Grāmatvedis 1 9 1190 1037 3313 01 

 
4. Ar 2019.gada 15. februāri pārcelt 0,24 amata vietas “Bērnu un jauniešu volejbola 

treneris” uz Zvejniekciema vidusskolu. 
5. Ar 2019.gada 15. februāri izveidot iestādē “Zvejniekciema vidusskola” amata vietu 

“Bērnu un jauniešu volejbola treneris”: 

Amatu saime, 
apakšsaime  

Amata 
līmenis 

  

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

48.  
Sporta 

organizēšana un 
profesionālais 

sports 

I A 

Bērnu un 
jauniešu 
volejbola 
treneris 

0,24 6 899 254 3422 03 

 
6. Ar 2019.gada 15. februāri pārcelt no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” amatu saraksta amata vietu “Zvejniekciema jauniešu iniciatīvu centra vadītājs” uz 
pašvaldības iestādi “Jauniešu māja”. 

7. Ar 2019.gada 15. februāri izveidot iestādē “Jauniešu māja” vienu amata vietu “Bērnu un 
pusaudžu brīvā laika organizators”: 

Amatu saime, 
apakšsaime  

Amata 
līmenis 

  

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  
(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

39.  
Sociālais darbs 

III B 

Bērnu un 
jauniešu 

brīvā laika 
organizators 

1 9 1190 850 2359 13 

 
8. Ar 2019.gada 15. februāri pārcelt no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” amatu saraksta amata vietu “Pirmsskolas bērnu deju kolektīva vadītājs (Rūķītis)” 
uz pašvaldības iestādi “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis””. 

9. Ar 2019.gada 15. februāri pārcelt no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” amatu saraksta amata vietu “Tēlotājmākslas pulciņa vadītājs (Rūķītis)” uz 
pašvaldības iestādi “Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis””. 

10. Ar 2019.gada 15.februāri pārcelt no pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” amatu saraksta amata vietu  “Pieaugušo izglītības koordinators, projektu 
koordinators” uz pašvaldības iestādes “Saulkrastu novada dome” Attīstības un plānošanas 
nodaļu. 
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11. Ar 2019.gada 15.februāri izveidot Attīstības un plānošanas nodaļā vienu amata vietu 
“Projekta koordinators”: 

Amatu saime, 
apakšsaime 

Amata 
līmenis 

 

Amata 
nosaukums 

Amatu 
skaits 

Algu 
grupa  

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs  

(euro) 

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam 
(euro) 

Profesijas 
kods 

32.  

Projektu vadība 
II A 

Projekta 
koordinators 

1 9 1190 910 2422 02 

 
12. Uzdot pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora pienākumu 

izpildītājam Aleksandram Ināram Zaharānam Darba likumā noteiktajā kārtībā un termiņā 
informēt par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās darbiniekus, kas ieņem lēmuma 1.1.- 
1.4.punktā minētos amatus. 

13. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 15. februāri. 
14. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 
 

Lēmums Nr.917 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 17.05 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede 

 
 

I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 21.12.2018. 


