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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
 

2019.gada 15.augustā  Nr. 23/2019 
 
Sēde sasaukta 2019. gada 15.augustā plkst. 16:30 
Domes zāle 
Sēdi atklāj plkst. 16:31 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Alens Horsts, Sandra Ozola – 
Ozoliņa, Līga Vaidere, Bruno Veide, Selga Osīte 
 
Nepiedalās deputāti: 
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 
Ivars Veide (iemesls nav zināms) 
Antra Deniškāne (personīgu iemeslu dēļ) 
Oksana Vanaga (iemesls nav zināms) 
Guna Lāčauniece (iemesls nav zināms) 
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 
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 Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 12.augusta rīkojuma 

Nr.4.1/2019/R196 “Par papildu darba veikšanu” atcelšanu  
 

§1 
Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 12.augusta rīkojuma 

Nr.4.1/2019/R196 “Par papildu darba veikšanu” atcelšanu 
 
Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka minētais rīkojums tika sagatavots sakarā ar to, ka netiek līdz galam 
ievērots tā sauktais “četru acu” princips attiecībā uz pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļas vadītāju un pašvaldības izpilddirektora vietnieku tehniskos un nekustamā īpašuma 
jautājumos. N.Līcis citē pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikumu un amata 
aprakstu. Informē, ka ar Domes rīkojumu ir noteiktas atbildīgās personas katrā nodaļā un iestādē 



un minētajā gadījumā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļā materiāli atbildīgā persona 
ir pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskos un nekustamā īpašuma jautājumos. Izskaidro, ka 
atvaļinājuma laikā domē nav nodaļas vadītājs, bet ir priekšnieks, kurš pats, šajos jautājumos, sevi 
uzrauga, un ja viņš, izpilddirektora prombūtnes laikā, tiek iecelts par izpilddirektoru, tad viņš sevi 
uzrauga dubultā. Informē, ka pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs uz doto 
mirkli ir arī norīkots pildīt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciālista amata 
pienākumus, saņemot par to 20% piemaksu, tādēļ, aizvietojot izpilddirektoru piemaksu 
nesaņemtu.  
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē, ka š.g. 12.augusta izdotajā rīkojumā tiek uzdots 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei izpildīt izpilddirektora 
pienākumus sākot ar 15.augustu. Ziņo, ka šodien, 15.augustā, ir paziņots Valsts ieņēmumu 
dienestam par valsts amatpersonas statusu un minētā persona ir amatpersona, un saskaņā ar 
pašvaldības nolikuma 19.punktu, minētos pienākumus arī pilda amatpersona. Informē, ka nekādu 
pretrunu vai pārkāpumu minētajā rīkojumā nav. G.Lipinika ir konsultējusies arī ar Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroju un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju par 
minēto jautājumu, kuri apliecināja, ka minētajā gadījumā nav pārkāpumu. Ziņo, ka saskaņā ar 
likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta 5.daļu ir teikts, ka 
publiskas personas institūcijas vadītājam ar likumu ir uzlikts 15 dienu laikā paziņot Valsts 
ieņēmumu dienestam, lai tiktu piešķirts minētajai personai amatpersonas statuss. 
A.Horsts izklāsta savu viedokli par iesniegto deputātu pieprasījumu. Vēlas noskaidrot no 
A.Dulpiņa, kādi bija iemesli minētā deputāta pieprasījuma parakstīšanai. 
A.Dulpiņš izskaidro, ka viss ir aprakstīts pieprasījumā. Darbinieks, kad tika izdots rīkojums, vēl 
nebija amatpersonas statusā, savukārt nolikumā ir norādīts, ka aizvieto vai nu izpilddirektora 
vietnieks, vai norīkota amatpersona.  
N.Līcis izskaidro, ka, uz doto mirkli, ir ārkārtīgi noslogota pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļa un, lai tiktu ievērots “četru acu” princips, tika uzdots Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājai, galvenajai grāmatvedei veikt izpilddirektora pienākumus, viņa atvaļinājuma laikā. 
Informē, ka galvenā grāmatvede arī ir materiāli atbildīga persona, un kura tieši neparaksta nekādus 
aktus, bet kontrolē, lai finanses tiktu izlietotas atbildīgi un atbilstoši budžetam. 
A.Dulpiņš uzskata, ka minētais pieprasījums nebija nekas nelabvēlīgs, un, uzskata, ka minētajā 
jautājumā priekšsēdētājs nebija padziļinātāki iepazinies, ka minētā amatpersona 15 dienu laikā var 
kļūt par amatpersonu. 
N.Līcis izskaidro, ka bija iespēja palūgt skaidrojumu mutiski. Uzskata, ka pieprasījuma 
sagatavotājs vēlas traucēt ikdienas darbu pildīšanu. 
B.Veide vēlas noskaidrot, kādēļ nekustamā īpašuma nodaļai nav vadītājs. Uzskata, ka 
nepieciešams jautājumus pārrunāt un risināt. 
N.Līcis informē, ka būs jauna kārtība, kā tiks gatavoti jauni nolikumi. 
A.Aparjode izsaka savu neapmierinātību par pārāk biežām ārkārtas domes sēdēm, tiek traucēti 
ikdienas darbi. 
B.Veide noskaidro, kādēļ nepieciešams izpilddirektora vietnieks minētajā gadījumā. 
N.Līcis atbild, ka jautājums tiks risināts. 
A.Horsts uzdod jautājumu B.Veidem, kādēļ minēto jautājumu nepārrunāja ar juristiem. 
B.Veide izskaidro, ka domē ir izpilddirektora vietnieks un viņa amata aprakstā ir norādīts, ka viņš 
aizvieto izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā, kā arī nolikumā ir norādīts iepriekš minētais, ka 
izpilddirektoru aizvieto vai nu izpilddirektora vietnieks, vai norīkota amatpersona, bet Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede tajā brīdī nebija amatpersona.  
N.Līcis uzskata, ka deputāta pieprasījums nebija nepieciešams un tika traucēta ikdienas darbu 
pildīšana. 
A.Dulpiņš atkārto, ka minētais pieprasījums nebija nekas nelabvēlīgs, jo uzskata, ka arī 
priekšsēdētājs nezināja, ka 15 dienu laikā jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam, lai tiktu piešķirts 
minētajai personai amatpersonas statuss. 



S.Ancāne uzskata, ka priekšsēdētāja vietnieks varēja pieiet pie paša priekšsēdētāja un noskaidrot 
visus jautājumus par minēto situāciju, pirms paraksta deputāta pieprasījumu. 
Diskusija par komunikācijas trūkumu starp deputātiem. Diskusijā piedalās S.Ancāne, B.Veide, 
A.Horsts, A.Dulpiņš un N.Līcis. 
B.Veide uzskata, ka izpilddirektoru, atvaļinājuma laikā, aizvieto izpilddirektora vietnieks. 
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.  
 

Saulkrastu novada domē 2019.gada 14.augustā saņemts piecu domes deputātu (Ervīna 
Grāvīša, Antras Deniškānes, Gunas Lāčaunieces, Andra Dulpiņa un Bruno Veides) iesniegums par 
domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai atceltu domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 
12.augusta rīkojumu Nr. 4.1/2019/R196 „Par papildu darba veikšanu”. 

Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts Saulkrastu novada domes 2019.gada 
9.augusta ārkārtas sēdē) 19.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa 
prombūtnes laikā pilda izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos vai 
Domes priekšsēdētāja norīkota pašvaldības amatpersona. 

Saskaņā ar domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2019.gada 12.augusta rīkojumu Nr. 
4.1/2019/R196 „Par papildu darba veikšanu”, pretēji pašvaldības nolikumā noteiktajam, domes 
priekšsēdētājs N.Līcis pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Aleksandra Ināra 
Zaharāna atvaļinājuma laikā no 2019.gada 15.augusta norīko veikt darbinieku, kura amatam nav 
noteikts amatpersonas statuss. 

Lai nodrošinātu Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma 19.punktam atbilstošu Saulkrastu 
novada pašvaldības darbu pašvaldības izpilddirektora A.I.Zaharāna atvaļinājuma laikā, ievērojot 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 22.punktā noteikto, ka tikai dome var atcelt 
domes priekšsēdētāja rīkojumus, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 1 (B.Veide), „PRET”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, 
A.Aparjode, L.Vaidere, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, S.Osīte), „ATTURAS”- 1 (A.Dulpiņš,), 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:53 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs     ____________ Normunds Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 
 
Protokols parakstīts 20.08.2019. 
 


