
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

2020. gada 11.marts                      Nr.9/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 11.martā plkst. 14:40 

Domes zāle 

Sēdi atklāj plkst. 14:40 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Alens Horsts, 

Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola - Ozoliņa, Līga Vaidere, Oksana 

Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide. 

 

Nepiedalās deputāti: 

Antra Deniškāne (slimības dēļ) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro atkārtotas ārkārtas sēdes 

sasaukšanas iemeslu.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā  

2. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2020.gadam  

3. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā  

4. Par grozījumu veikšanu 2020.gada izdevumos pasākuma „Biznesa nakts 2020” 

nodrošināšanai  

 

§1 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir saņemti iesniegumi no Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Alena 

Horsta par iepirkumu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa darba pārtraukšanu komisijā 

un no Iepirkuma komisijas locekļa Normunda Līča par Iepirkuma komisijas locekļa darba 

pārtraukšanu komisijā. Ierosinājums iecelt par Iepirkuma komisijas locekļiem Administratīvās 

nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču un juristi Jutu Bērziņu. 

B.Veide noskaidro iemeslu, kādēļ lēmumā tiek norādīts, ka par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju 

ir jāapstiprina viņš. Nevēlas, lai tiktu apstiprināts kā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. 

N.Līcis noskaidro vai Izpilddirektors A.I.Zaharāns nevēlas būt par Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāju. 
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Izpilddirektors A.I.Zaharāns informē, ka nav skaidra Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

aiziešanai no komisijas, jo iesniegumā norādītais neatbilst patiesībai un atbild uz N.Līča 

jautājumu, ka no atbildības nebēg prom. 

N.Līcis ierosina apstiprināt Aleksandru Ināru Zaharānu par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju un 

Bruno Veidi par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieku. 

B.Veide informē, ka neko nevajag mainīt, un turpinās strādāt kā Iepirkuma komisijas loceklis. 

N.Līcis atkārtoti ierosina apstiprināt Aleksandru Ināru Zaharānu par Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāju. 

E.Grāvītis noskaidro par situāciju Iepirkumu komisijā. 

A.Horsts informē par sagatavotajiem iepirkuma plāniem Iepirkuma komisijai. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča izskaidro, ka neviens iekšējais normatīvais 

reglaments neparedz to, ka tieši Iepirkumu komisijā apstiprina iepirkumu plānu un izskaidro ko 

nozīmē vārds “1.ceturksnis”. 

A.Horsts izskaidro iesniegtā iesnieguma iemeslu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 6 (N.Līcis, A.Aparjode, L.Vaidere, S.Osīte, 

S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 8 (S.Ancāne, B.Veide, A.Horsts, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

Lēmums nav pieņemts. 

 

§2 

Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2020.gadam 

 

Ziņo N.Līcis. 

Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants izskaidro aprēķina sagatavošanas iemeslu un informē, ka 

izmaksu tāmi nepieciešams apstiprināt, lai nosūtītu citām pašvaldībām rēķinus par bērniem, kuri 

apmeklē Saulkrastu novada izglītības iestādi. Informē, ka apstiprinātajās izmaiņās ir izņemti 

transporta pakalpojumi, tādēļ kopējās izmaksas ir mazākas uz vienu skolēnu. Izskaidro līgumu 

noslēgšanas kārtību. 

Diskusija par finansējuma apmēru. Diskusijā piedalās N.Līcis, G.Vīgants un L.Vaidere. 

 

Izskatot Finanšu vadītāja 09.03.2020. iesniegumu par viena izglītojamā izmaksu aprēķinu 

2020.gadam Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem 

Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem,” 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 

O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi savstarpējiem 

norēķiniem uz 01.01.2020. 

Lēmums Nr.1638 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 



E.Grāvītis noskaidro kādēļ nav pievienots amata apraksts. Uzskata, ka sakarā ar teritoriālo 

reformu, vispirms vajadzētu pieņemt politisku lēmumu par vidusskolām Saulkrastu novadā, un 

pēc tam pieņemt lēmumu par jaunu amata vietas izveidi. 

N.Līcis izskaidro, ka mērķis ir piesaistīt speciālistu, kas spētu veikt sarunas ar abām skolām par 

iespējamu skolu apvienošanu vai jaunas skolas izveidi, kā arī iesniegt līdz 30.04.2020. 

priekšlikumus par vienas skolas modeli, izvērtēt kādas būtu veicamas darbības, lai īstenotu minēto 

procesu. 

B.Veide uztraucas vai viens cilvēks spēs koordinēt un pierunāt deputātus uz viena lēmuma 

pieņemšanu. 

Diskusija par Izglītības darba speciālista nepieciešamību. Diskusijā piedalās A.Aparjode, B.Veide, 

N.Līcis, L.Vaidere un E.Grāvītis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 7 (B.Veide, M.Kišuro, 

E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, L.Vaidere, I.Veide), 

 

N.Līcis noskaidro vai ir nepieciešams balsot atkārtoti. 

J.Miranoviča skaidro, ka, ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekamu balsu skaitu, 

balso atkārtoti. 

Diskusija par jauna amata vietas izveidošanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, A.Aparjode, L.Vaidere, 

A.Dulpiņš, O.Vanaga un M.Kišuro. 

J.Miranoviča aicina deputātus neatturēties no balsojuma, bet gan balsot, jo minētais cilvēks amata 

vietā ir nepieciešams praktiski un uz doto brīdi tiek izveidota tikai amata vieta, jo vēl tiks 

sagatavots amata apraksts, tiks izsludināts konkurss un tiks izvērtēts vai ir šāds cilvēks uz amata 

vietu pieteicies. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte informē par uzdevumiem, kas būtu 

jādara izglītības speciālistam, bet uz doto mirkli dara grāmatvedība. 

E.Grāvītis informē, ka, uz doto mirkli, uzsvars tiek likts uz savstarpējiem norēķiniem un 

tarifikācijām, un noskaidro vai tādēļ tiek izveidota amata vieta Izglītības darba speciālists. 

Diskusija par lēmuma pieņemšanu un amata vietas nepieciešamību dotajā brīdī. Diskusijā piedalās 

E.Grāvītis, J.Rudzīte, N.Līcis, O.Vanaga, A.Aparjode, A.Dulpiņš un B.Veide. 

N.Līcis aicina deputātus atkārtoti balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

           Lai nodrošinātu Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā punkta (gādāt par iedzīvotāju 

izglītību) funkcijas kvalitatīvu 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 2020. gada 27.janvāra iekšējiem noteikumiem Nr. IeN 2/2020 

“Par Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanas kārtību”,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 8 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 6 (B.Veide, 

M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), 

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada  1.aprīļa izveidot Saulkrastu novada domes Administratīvajā nodaļā 

vienu jaunu amata vietu “Izglītības darba speciālists”: 

Amatu saime, 

apakšsaime 

Amata 

līmenis 

Amata 

nosaukums 

Profesijas

  kods 

Algu 

grupa 
Mēnešalgas 

maksimālai

Amatu 

skaits 
Mēnešalga 

konkrētam 



s apmērs 

(euro) 

amatam 

(euro) 

 

Pedagoģi

jas 

darbības 

atbalsts 

IV 

Izglītības 

darba 

speciālists 

2351 03 12 1234 1 1172 

2. Administratīvajai nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, izstrādāt 

izglītības darba speciālista amata aprakstu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1639 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par grozījumu veikšanu 2020.gada izdevumos pasākuma „Biznesa nakts 2020” 

nodrošināšanai 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga informē par pasākuma dalībniekiem un izskaidro pasākuma mērķi. Ziņo, par skolēnu 

izgudroto biznesa modeli iepriekšējā pasākumā. 

A.Dulpiņš noskaidro cik produktīvas būs jauniešu idejas un kas būs atbildīgs par jauniešu 

pieskatīšanu nakts laikā. 

O.Vanaga izskaidro, ka skolotāji pieskatīs jauniešus, jo komandas no citām skolām, ieradīsies ar 

saviem pedagogiem.  

Diskusija par “Biznesa nakts” pasākuma programmu. Diskusijā piedalās O.Vanaga, N.Līcis, 

A.Dulpiņš, A.Aparjode un B.Veide. 

E.Grāvītis noskaidro no kura pasākuma pašvaldība noņem 2500,00 euro. 

N.Līcis izskaidro, ka no Grantu konkursa par biznesa idejām. 

Diskusija par pieteikšanos pasākumam. Diskusijā piedalās A.Dulpiņš, O.Vanaga, S.Ozola – 

Ozoliņa un N.Līcis. 

 

 Izskatot Saulkrastu vidusskolas direktora 11.03.2020. iesniegumu par 2020.gada budžeta 

palielinājumu, lai organizētu biznesa hakatunu Vidzemes jauniešiem „Biznesa nakts 2020”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, S.Osīte, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, 

O.Vanaga, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta 2020.gada izdevumos: 

1.1. samazināt Administrācijas (Struktūrvienība 0111, valdības funkcija 01.110) 

budžeta izdevumu plānu: 

1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kodu (EKK) 3263 (Valsts un pašvaldību budžeta 

dotācija biedrībām un nodibinājumiem) par 2500,00 euro. 

1.2. palielināt Saulkrastu vidusskolas (Struktūrvienība 02) budžeta izdevumu plānu par 

2 500,00 euro, lai organizētu biznesa hakatunu Vidzemes jauniešiem „Biznesa nakts 

2020”: 



1.2.1. EKK 1141 (Piemaksa par nakts darbu) 50,00 euro, lai apmaksātu skolas 

dežurantes darbu; 

1.2.2. EKK 2311 (Biroja preces) 400,00 euro, lai apmaksātu prototipu materiālu, 

vārdu uzlīmju, pierakstu lapu, pildspalvu iegādi; 

1.2.3. EKK 2314 (Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu 

īstenošanai) 1 000,00 euro, lai apmaksātu kafijas pauzes izdevumus, 

pateicības dāvanas lektoriem, mentoriem, atbalsta komandai un lai 

iegādātos balvas labākajām 3 biznesa idejām); 

1.2.4. EKK 2363 (Ēdināšanas izdevumi) 1 050,00 euro, lai apmaksātu ēdināšanas 

izdevumus dalībniekiem, organizatoriem, lektoriem, mentoriem, 

skolotājiem 3. un 4. aprīlī. 

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 

„Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, iekļaujot tajā 

skaitā 1. punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1640 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:10 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 12.03.2020. 

 


