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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2019.gada 30.janvārī  Nr. 4/2019 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 30.janvārī plkst. 17.35 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 17.35 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, Selga Osīte, 
Santa Ancāne, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Bruno Veide. 
 
Nepiedalās deputāti:  
Antra Deniškāne (personīgu iemeslu dēļ) 
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 
Guna Lāčauniece (iemesls nav zināms) 
Andris Dulpiņš (iemesls nav zināms) 
Ivars Veide (iemesls nav zināms) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
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”-9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, B.Veide), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:  

1. Par domes priekšsēdētāja padomnieka mēnešalgas noteikšanu 
 

§1  
Par domes priekšsēdētāja padomnieka mēnešalgas noteikšanu 

Ziņo N.Līcis. Reizēm ir ļoti svarīgi piesaistīt cilvēku, kas pārskata un izvērtē domes saistošos 
noteikumus, īpaši kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības jautājumiem un kas skar attīstību novadā. 
Ļoti nozīmīgs uzdevums piesaistīt investorus tiem projektiem, kas Saulkrastos ir uzsākti. 
Saulkrastos ir realizēts liels projekts, kura ietvaros tika izbūvētas piecas ielas. Kopumā jārada 
109 jaunas darbavietas, jāpiesaista uzņēmēji. Lai to panāktu, ar uzņēmējiem, investoriem un 
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Investīciju aģentūru ir jāstrādā, šie jautājumi prasa daudz laika un iniciatīvas. Visu 
iepriekšminēto un daudz citu jautājumu risināšanai bija izveidots domes priekšsēdētāja 
padomnieka amats. Ir sagatavots lēmumprojekts par domes priekšsēdētāja padomnieka 
mēnešalgas noteikšanu. Šis jautājums nav atliekams, tiks izvērtēti saņemtie pieteikumi un 
padomnieks varētu uzsākt darbu ar š.g.1.februāri. 
B.Veide pauž viedokli par amata aprakstu, ierosina 7.1 punktā svītrot vārdus “priekšsēdētāja 
vietnieks”. Uzskata, ka pienākums konsultēt domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības 
jautājumos nav nepieciešams, jo B.Veidem ir lielāka pieredze uzņēmējdarbībā, nekā padomnieka 
kandidātam noteikta prasība par nepieciešamo profesionālo pieredzi.  
N.Līcis paskaidro, ka amata apraksts deputātiem ir iedots zināšanai, šobrīd netiek apstiprināts. 
A.Horsts uzskata, ka amata apraksta 7.1 punkts nozīmē, ka arī priekšsēdētāja vietniekam ir 
tiesības izmantot šo darbinieku, lai saņemtu konsultācijas atsevišķos jautājumos. 
N.Līcis aicina balot par sagatavoto lēmumprojektu. 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 4.panta pirmo daļu un 11.pantu, ievērojot Saulkrastu novada domes 2018.gada 
28.novembra iekšējo noteikumu Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto 
amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību” 20.1.1.apakšpunktu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 
L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa, B.Veide), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt iestādes “Saulkrastu novada dome” amata vietas “domes priekšsēdētāja 
padomnieks” mēnešalgu 1811 euro. 

2. Izdevumus paredzēt saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2019.gada budžetu”. 

 
Lēmums Nr.1012 protokola pielikumā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 17.40 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede 

 
 

I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 01.02.2019. 


