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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
2019.gada 17.jūlijā

Nr. 15/2019

Sēde sasaukta 2019. gada 17. jūlijs plkst. 13:30
Domes zāle
Sēdi atklāj plkst. 13:30
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Antra Deniškāne, Alens Horsts, Guna Lāčauniece, Selga
Osīte, Sandra Ozola - Ozoliņa, Oksana Vanaga, Bruno Veide
Nepiedalās deputāti:
Līga Vaidere (ārpus Latvijas)
Ivars Veide (aizņemts pamatdarbā)
Aiva Aparjode (iemesls nav zināms)
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms)
Andris Dulpiņš (aizņemts pamatdarbā)
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.
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:
1. Par papildus finansējumu piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana” realizēšanai
2. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
§1
Par papildus finansējumu piešķiršanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana” realizēšanai
Ziņo N.Līcis. Informē par projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšana”. Ziņo, ka Latvijas Pašvaldību savienība piešķir 8,6 tūkstošus EUR lielu finansējumu
un par minēto summu ir plānots pie Tūrisma informācijas centra uzstādīt digitāli informatīvo

displeju, kurā tiktu attēlota informācija par laikapstākļiem, ūdens temperatūru, vēja ātrumu,
pasākumiem utt. Informē par nepieciešamiem darbiem minētā stenda uzbūvei.
A.I.Zaharāns informē, ka iespējams Saulkrastu novada pašvaldības finansējumu varēs dabūt
atpakaļ.
Diskusija par remontdarbu pabeigšanu, ja tiek samazinātas budžeta izdevumu pozīcijas telpu
kārtējiem remontiem. Diskusijā piedalās O.Vanaga un A.I.Zaharāns.
S.Ozola – Ozoliņa noskaidro, vai minētajā stendā informāciju ievadīs Tūrisma informācijas centrs.
N.Līcis izskaidro, ka būs programmatūra, kurai varēs piekļūt gan glābēji, gan meteo stacija, gan
Tūrisma informācijas centrs, kuri izvietos vajadzīgo informāciju.
Izskatot Finanšu daļas vadītāja 15.07.2019. iesniegumu par grozījumiem Saulkrastu
novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumos, lai realizētu projektu “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, pamatojoties uz veikto cena aptauju
“Elektroniskā, informatīvā displeja uzstādīšana pie Saulkrastu Tūrisma informācijas centra Ainažu
ielā 13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/20, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne,
S.Osīte, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2019.gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju
(Struktūrvienība - administrācija 0111, valdības funkcija 06.600 pārējā citur
neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība, mērķis M115) budžeta
izdevumu plānu:
1.1.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 5 005,00 euro.
1.2. palielināt Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju
(Struktūrvienība – attīstības un plānošanas nodaļa 0117, valdības funkcija 06.600
pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība, Projekts
P5237 ”Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana)
1.2.1. EKK 5218 (Celtnes un būves), lai realizētu Latvijas vides aizsardzības
fonda projektu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”, iekļaujot tajā
skaitā 1. punktā minētos grozījumus.
Lēmums Nr.1236 protokola pielikumā.
§2
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
Ziņo N.Līcis. Pamato grozījumu nepieciešamību. Ierosina veikt izmaiņas ar domes lēmuma
stāšanos spēkā.
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane ierosina Juridiskās nodaļas jauno amata vietu “personāla
speciālists” un Lietvedības nodaļas jauno amata vietu “Lietvedības nodaļas vadītājs” izveidot ar
18.jūliju. Izskaidro, ka amata pienākumi dublētos tikai tad, ja minētajā laika periodā paspētu
pieņemt jaunu darbinieku.
N.Līcis ierosina lēmuma 2.punktā norādīt, ka jaunu amata vietu “personāla speciālists” izveidot ar
2019.gada 19.jūliju un 3.punktā no 2019.gada 19.jūlija izveidot Saulkrastu novada būvvaldē 0,5
amata vietas “būvinspektors”.

B.Veide iebilst 3.punktā minētajam, jo nav izvērtēts amata noslogojums.
N.Līcis informē par būvinspektora noslogotību.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte informē, ka nepieciešams sagatavot
pamatojumu.
A.I.Zaharāns ziņo, ka nepieciešams apskatīt iepriekšējo gadu, šī gada un sezonu noslodzes
statistisku, izpētīt veiktos darbus kā arī iedzīvotāju apmeklētību būvvaldē.
Diskusija par slodzes noteikšanu amata vietai “būvinspektors” un pamatojuma nepieciešamību.
Diskusijā piedalās J.Rudzīte, N.Līcis, G.Vīgants, A.I.Zaharāns un A.Horsts.
N.Līcis jautā G.Vīgantam par finansējuma apjomu.
G.Vīgants atbild, lai aprēķinātu finansējumu ir nepieciešams datums ar kuru mēnesi darbinieks
uzsāk darba tiesiskās attiecības.
Diskusija par izdevumu paredzēšanu budžetā un amata vietas nepieciešamību. Diskusijā piedalās
N.Līcis, V.Spitane, A.Horsts, J.Rudzīte un A.Ancāns.
G.Vīgants informē, ka uz doto mirkli jālemj par finansējamo summu 3194 EUR apmērā, pēc tam
būs atsevišķs lēmums par grozījumiem saistošajos noteikumos, kurā, ja nepieciešams, būs norādīta
precīza summa jaunās amata vietas izveidei.
N.Līcis ierosina precizēt lēmuma 7.punktu, norādot tajā summu 3194 EUR, kura nepieciešama
jaunās amata vietas izveidei.
B.Veide noskaidro jautājumu par nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju.
Diskusija par nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja nepieciešamību. Diskusijā piedalās B.Veide,
N.Līcis, A.Horsts, A.Ancāns un J.Rudzīte.
V.Spitane precizē datumus amata vietas izveidošanai un izmaiņu veikšanai, norādot, ka lēmuma
2.punktā nepieciešams norādīt, ka jaunu amata vietu “personāla speciālists” izveidot ar 2019.gada
19.jūliju, lēmuma 4.punktā norādīt, ka jāveic izmaiņas Lietvedības un personāla nodaļas
nosaukumā, svītrojot vārdus “un personāla” ar 2019.gada 19.jūliju un 6.punktā norādīt, ka
Lietvedības nodaļā jaunu amata vietu “Lietvedības nodaļas vadītājs” nepieciešams izveidot ar
2019.gada 19.jūliju.
N.Līcis atbalsta V.Spitanes ierosinājumu un precizē lēmuma 2., 4. un 6.punktā minētos datumus.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības iestāžu funkciju izpildi, efektīvu finanšu līdzekļu
izlietošanu un iestādei piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiju, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.novembra
iekšējiem noteikumiem Nr. IeN21/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu
vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, S.Ancāne,
S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 2 (G.Lāčauniece,
A.Deniškāne),
NOLEMJ:
1. No 2019.gada 18.jūlija likvidēt Saulkrastu novada domes Juridiskās nodaļas vienu
amata vietu “jurists”.
2. No 2019.gada 19.jūliju izveidot Saulkrastu novada domes Juridiskajā nodaļā vienu
jaunu amata vietu “personāla speciālists”:
Mēnešalg
Mēnešalgas
a
Amatu saime, Amata
Amata
Profesijas Algu maksimālais Amatu konkrēta
apakšsaime
līmenis nosaukums
kods
grupa
apmērs
skaits
m
(euro)
amatam
(euro)
Personāla
Personāla
30.
III
2423 07
9
1190
1
1130
vadība
speciālists

3. No 2019.gada 19.jūlija izveidot Saulkrastu novada būvvaldē 0,5 amata vietas
“būvinspektors”:
Mēnešalga
Mēnešalgas
konkrēta
Amatu saime,
Amata
Amata
Profesijas Algu maksimālai Amatu
m
apakšsaime
līmenis nosaukums
kods
grupa
s apmērs
skaits
amatam
(euro)
(euro)
Teritorijas
Būvinspektors
51.
III
2422 54
10
1287
0,5
643,50
plānošana
4. Ar 2019.gada 19.jūliju veikt izmaiņas Lietvedības un personāla nodaļas nosaukumā,
svītrojot vārdus “un personāla”.
5. No 2019.gada 18.augusta likvidēt Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja amata
vietu.
6. No 2019.gada 19.jūliju izveidot Lietvedības nodaļā jaunu amata vietu “Lietvedības
nodaļas vadītājs”
Mēnešalg
Mēnešalgas
a
Amat
Amatu saime,
Amata
Amata
Profesij Algu maksimālais
konkrēta
u
apakšsaime
līmenis nosaukums as kods grupa
apmērs
m
skaits
(euro)
amatam
(euro)
Lietvedības
Dokumentu
18.3
IV A
nodaļas
1213 23
10
1287
1
1223
pārvaldība
vadītājs
7. Nepieciešamo finansējumu 3.punktā minētās amata vietas izveidei 3194.00 EUR apmērā
paredzēt saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2019.gada budžetu”.
8. Juridiskajai nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums Nr.1237 protokola pielikumā.

Sēdi slēdz plkst. 14:05
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede

____________ Alise Štrombaha

Protokols parakstīts 19.07.2019.

