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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 

 

2020. gada 17.aprīlis                             Nr.15/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 17.aprīlī plkst.12:30 ar videokonferences starpniecību  

Sēdi atklāj plkst. 12:30 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Oksana Vanaga 

 

Nepiedalās deputāti: 

Selga Osīte (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Bruno Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (nepiedalīšanās iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu un informē, ka deputāti sēdē piedalās attālināti.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma datuma pārcelšanu  

2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu  

3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687  

4. Par speciālās piemaksas noteikšanu Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem  

5. Par atļauju savienot amatus  

6. Par atļauju I.Stepanovai savienot amatus  

7. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  

 

§1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma datuma pārcelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē par 1.ceturksnī veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. Ziņo, 

ka, publicējot informāciju, nepieciešams norādīt, ka viena ceturkšņa maksājuma termiņš, kurš ir 

15.maijs, būs pārcelts līdz 2020.gada 17.augustam.  

A.Horsts norāda, ka nepieciešams akcentēt, ka maksājums tiek atlikts, nevis atcelts. 
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N.Līcis piekrīt un informē, ka netiks piemērotas soda naudas 2020.gada 15.maijā par neveiktajiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. Ziņo par kārtību kā tiek rēķinātas soda naudas par 

neveiktajiem maksājumiem. 

 

Saulkrastu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantā noteikto tiesību 

pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras 

no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada 

ietvaros, ievērojot Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 15.04.2020. (protokols 

Nr.4/2020§9) atzinumu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Nolemj pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu, kas maksājams 

2020.gada 15.maijā uz 2020.gada 17.augustu.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.1690 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis par saistošo noteikumu grozījumu nepieciešamību. 

A.Horsts noskaidro, vai noteikumos ir iespējams norādīt “ līdz attiecīgas infrastruktūras izveidei”. 

N.Līcis izskaidro, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir norādījusi, ka 

bioloģiskos atkritumus dedzināt ir aizliegts.   

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča norāda, ka Atkritumu apsaimniekošanas 

likums nosaka, ka atkritumus nedrīkst dedzināt pēc būtības. 

Diskusija par Atkritumu apsaimniekošanas likumu. Diskusijā piedalās A.Horsts un J.Miranoviča. 

O.Vanaga lūdz turpmāk, pie noteikumu grozījumiem, pievienot arī iepriekšējos noteikumus, lai 

tiktu izvērtēts, kas tiek mainīts un papildināts. 

G.Lāčauniece noskaidro, kā tiks risināta problēma par bioloģisko atkritumu izvešanu.  

Diskusija par atkritumu izvešanu Saulkrastu novada pašvaldībā. Diskusijā piedalās A.Horsts, 

G.Lāčauniece, L.Vaidere un N.Līcis. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 

novadā”” projektu un, pamatojoties uz Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas atzinumu 

(15.04.2020. protokols Nr.4/2020 §12) likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 1 (A.Horsts), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību 
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Saulkrastu novadā””. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 

Lēmums Nr.1691 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687 

 

Ziņo N.Līcis, ka tiek veikti precizējumi lēmumā par darba uzdevuma izpildes veicēju un izpildes 

termiņu. 

 

2020.gada 7.aprīlī Saulkrastu novada domē ir saņemts PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

(turpmāk – Slimnīca)  valdes locekles S.Ancānes iesniegums par Ārstniecības daļas Ambulatoro 

pakalpojumu un medicīnas maksas pakalpojumu nodaļas speciālistu darba algām. Iesniegums tika 

izskatīts 08.04.2020. ārkārtas domes sēdē. 

2020.gada 14.aprīlī notika saruna ar slimnīcas vadību, domes priekšsēdētāju un 

izpilddirektoru (Slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvi), Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāju, Administratīvās nodaļas vadītāju. Sarunas laikā tika konstatēts, ka pēc būtības ir 

nepieciešams veikt nopietnu Slimnīcas pakalpojuma klāsta izpēti un analīzi, ka rezultātā ir 

jāprecizē iepriekš pieņemtais lēmums. 

Ievērojot iepriekš minētu un, lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, pamatojoties uz  likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 08.04.2020. lēmumā Nr. 1687 šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Uzdot PSIA “Saulkrastu slimnīca” kapitāldaļu turētāju pārstāvim izvērtēt nodrošināto 

medicīnas un sociālo pakalpojumu apjomu Slimnīcā, izvērtēt pakalpojumu ekonomisko efektivitāti 

un izstrādāt Slimnīcas biznesa (attīstības) plānu turpmākajam periodam.” 

1.2.Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Lēmuma 5.punkta izpildi nodrošināt līdz 2020.gada 1.jūlijam. Lēmuma 5.punkta izpildi 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

 

Lēmums Nr.1692 protokola pielikumā. 

 

E.Grāvītis noskaidro, cik varētu izmaksāt minētais pakalpojums. 

N.Līcis atbild, ka tiks veikta cenu aptauja. 

 

§4 

Par speciālās piemaksas noteikšanu Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro vai minētās personas ir visi pašvaldības policijas darbinieki. 
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Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris atbild, ka minētie darbinieki ir tikai tie, kuri 

brauc uz izsaukumiem.  

O.Vanaga noskaidro vai pašvaldības policija ir nodrošināta ar visiem spectērpiem un maskām. 

G.Vinteris atbild, ka daļēji, Informē, ka ir maskas un pagaidām ir tikai 2 spectērpi, bet drīzumā 

tiks piegādāti pārējie un visiem tiks izdalīts. 

O.Vanaga jautā kā ir mainījies darba apjoms policistiem šajā brīdī.  

G.Vinteris informē par veiktajiem izsaukumiem par cilvēku pulcēšanos. 

L.Vaidere informē par vietu, kur regulāri pulcējas pusaudži. 

Diskusija par pusaudžu pulcēšanās vietu. Diskusijā piedalās G.Vinteris, L.Vaidere, A.Horsts un 

E.Grāvītis. 

A.Horsts noskaidro vai brīvdienās turpinās patrulēšanu sadarbībā ar Zemessardzi. 

G.Vinteris izskaidro, ka patrulēšanu sadarbībā ar Zemessardzi veic Valsts policija. 

Pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns noskaidro vai pašvaldības policisti var 

uzlikt sodus. 

G.Vinteris atbild, ka var, jo ir veiktas izmaiņas kodeksā.  

A.I.Zaharāns noskaidro cik daudz sodu jau ir uzlikti. G.Vinteris atbild, ka, uz doto brīdi, neviens 

sods nav uzlikts. 

O.Vanaga noskaidro par auto stāvlaukumiem Saulkrastu novada pašvaldībā. 

A.Horsts atbild, ka auto stāvlaukumi ir slēgti. 

N.Līcis noskaidro kādi ir soda apmēri. 

G.Vinteris atbild, ka brīdinājums ir minimālais soda apmērs, savukārt maksimālais soda apmērs ir 

2000 EUR. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 20.martā saņemts Saulkrastu pašvaldības policijas 

priekšnieka Gunta Vintera iesniegums Nr. 8.1/2020/I127 ar kuru lūgts piešķirt speciālās piemaksas 

Saulkrastu pašvaldības Patruļpolicijas nodaļas darbiniekiem sakarā ar  2020.gada 12.marta 

Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un attiecīgi īpašu 

risku Saulkrastu Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas darbinieku drošībai un veselībai, 

pildot savus amata pienākumus. Saņemot attiecīgu informāciju no iedzīvotājiem par noteikto 

ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu – karantīnas vai pašizolācijas neievērošanu, Pašvaldības 

policijai jāreaģē uz šāda veida izsaukumu. Speciālās piemaksas lūgts piešķirt ārkārtas situācijas 

periodā – sākot no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim.  

  Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 15.panta pirmajai un otrajai daļai, amatpersona (darbinieks) saņem speciālo 

piemaksu par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku darbinieka drošībai un veselībai. Saskaņā 

ar minētā likuma 15.panta trešo daļu, piemaksas apmēru  pašvaldības amatpersonai (darbiniekam) 

par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, nosaka attiecīgās pašvaldības dome, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31. punktā noteikto speciālās piemaksas 

apmēru – līdz 25% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.  

Pamatojoties uz Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieka Gunta Vintera iesniegumu, 

likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 15.punkta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31. punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 12.aprīļa līdz 2020.gada 12.maijam piešķirt speciālo piemaksu par darbu, 
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kas saistīts ar īpašu risku darbinieka drošībai un veselībai 25 % apmērā no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas sekojošiem Saulkrastu pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas 

darbiniekiem:  

1.1. Vecākajam inspektoram Mārcim Bērziņam; 

1.2. Vecākajam inspektoram Normundam Runcim; 

1.3. Inspektoram Aigaram Kalniņam;   

1.4. Vecākajam inspektoram Guntim Danielam; 

1.5. Inspektoram Jānim Skujiņam;  

1.6. Inspektoram Gatim Roķim; 

1.7. Vecākajam inspektoram Ivaram Konstantinovičam; 

1.8. Inspektoram Ingaram Pogodinam; 

1.9. Vecākajam inspektoram Paulam Stepiņam; 

1.10. Inspektoram Raimondam Mironovam; 

1.11. Inspektoram Jānim Bernhardam; 

1.12. Inspektoram Viktoram Liskinam. 

2. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem 3 000,00 EUR apmērā, 

lai izmaksātu speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. 

3. Palielināt Saulkrastu pašvaldības policijas budžetu (Struktūrvienība 05) ekonomiskās 

klasifikācijas kodā (EKK) 1145 (Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās 

piemaksas) par 2 418,00 EUR un  EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas) par 582,00 EUR.  

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

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

3.punktā minētos grozījumus. 

 

Lēmums Nr.1693 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par atļauju savienot amatus 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča izskaidro, ka atļauju par amatu savienošu izsniedz dotā institūcija, kura ir iecēlusi 

vai apstiprinājusi konkrēto personu amatā. 

E.Grāvītis norāda ka lēmuma 1.d punktā nepieciešams precizēt vārdu “biedrībā” uz “biedrībās” un 

3.punktā nomainīt nosaukumu no “Skultes ostai” uz “Skultes ostas pārvaldei”. 

Diskusija par lēmuma pieņemšanu par atļaujas sniegšanu amatu savienošanai. Diskusijā piedalās 

A.Aparjode, N.Līcis, E.Grāvītis un J.Miranoviča. 

 

Saulkrastu novada domē 2020.gada 2.aprīlī tika saņemts Alena Horsta iesniegums ar 

lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem. 2020.gada 9.aprīlī tika 

saņemts Alena Horsta iesniegums, ar ko tika papildināts 2020.gada aprīļa iesniegums. 

Alens Horsts 2018.gada 28.decembrī ar Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.964 tika 

iecelts par Skultes ostas valdes priekšsēdētāju un saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 2.3 daļu ostas valdes priekšsēdētājs uzskatāms par 

valsts amatpersonu.  

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

piekto daļu ostas valdes priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā.  
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A.Horsta iesniegumos ir norādīts, ka papildus valdes priekšsēdētāja amatam Skultes ostā, 

tiek ieņemti šādi amati: 

1. valdes loceklis SIA “Saulkrastu namsaimnieks”, reģistrācijas numurs 40103336598. 

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju uzņēmums nodarbojas ar 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu; 

2. valdes loceklis SIA “Alens Horsts un partneri”, reģistrācijas numurs 40003439495. 

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju uzņēmums nodarbojas ar 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un jaunu preču mazumtirdzniecību specializētajos 

veikalos; 

3. valdes priekšsēdētājs biedrībā “Bērzu aleja 5” 

4. pilnvarotā persona šādās biedrībās: 

a. "Bīriņu iela 3” 

b. "Raiņa iela 3" 

c. "Krasta iela 15" 

d. "Leona Paegles iela 4"  

e. "Skolas iela 6"  

f. “Leona Paegles iela 8" 

g. "Leona Paegles iela 9" 

h. "Atpūtas iela 2B" 

i. "Bērzu aleja 6" 

j. "Ostas iela 19"  

k. "Bērzu aleja 2"  

l. "Bērzu aleja 3"  

m. “Vidrižu iela 22a” 

n. Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Atpūtas 1A" 

 Vērtējot iesniegumos norādīto, kā arī to, ka papildus ieņemamie amati ir saistīti ar 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanu nevar konstatēt, ka amatu savienošana varētu radīt interešu 

konfliktu, tā pat amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 

un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un 

valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto 

atļauju savienot amatus, A.Horstam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Skultes ostas valdes 

priekšsēdētāja amatu vai pārējos minētos amatus, pastāv iespēja, ka A.Horsts var nonākt interešu 

konflikta situācijā.  

Ņemot vērā iepriekš norādīto un saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu un 8.1 pantu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Horsts, 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut Alenam Horstam savienot valsts amatpersonas amatu Skultes ostas valdes 

priekšsēdētājs ar šādiem amatiem: 

a. valdes loceklis SIA “Saulkrastu namsaimnieks”; 

b. valdes loceklis SIA “Alens Horsts un partneri”; 

c. valdes priekšsēdētājs biedrībā “Bērzu aleja 5”; 

d. pilnvarotā persona šādās biedrībās - "Bīriņu iela 3”, "Raiņa iela 3", "Krasta iela 15", 
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"Leona Paegles iela 4", "Skolas iela 6", “Leona Paegles iela 8", "Leona Paegles iela 

9", "Atpūtas iela 2B", "Bērzu aleja 6", "Ostas iela 19", "Bērzu aleja 2", "Bērzu aleja 

3", “Vidrižu iela 22a”, Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Atpūtas 1A". 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi; 

3. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu A.Horstam un Skultes ostas pārvaldei. 

 

Lēmums Nr.1694 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par atļauju I.Stepanovai savienot amatus 

 

Ziņo N.Līcis. Noskaidro vai ir citas amata vietas. 

Diskusija par I.Stepanovas amata vietām. Diskusijā piedalās J.Miranoviča un E.Grāvītis. 

 

Saskaņā ar satiksmes ministra 2020.gada 2.aprīļa rīkojumu Nr. 01-03/286 Satiksmes 

ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova norīkota pildīt valdes locekļa pienākumus Skultes 

ostas valdē. 

2020.gada 6.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.1683 (protokols 13/2020§3) 

par Satiksmes ministrijas pārstāvja iecelšanu Skultes ostas valdes sastāvā, saskaņā ar kuru  

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova ar 2020.gada 8.aprīli iecelta Skultes ostas 

valdes sastāvā. 

2020.gada 8.aprīlī Domē saņemts Satiksmes ministrijas valsts sekretāres Ilondas 

Stepanovas iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts atļaut savienot Skultes ostas pārvaldes 

valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāres amatu. Iesniegumā Ilonda 

Stepanova apliecina, ka minēto amatu savienošana ir atbilstoša likumam „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk-likums), interešu konflikta situācijas nerada un 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī netraucēs valsts amatpersonas 

tiešo amata pienākumu izpildi, kā arī pauž apņemšanos nepieļaut interešu konflikta situācijas 

rašanos atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

Saskaņā ar likuma 6.panta pirmo daļu valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, likuma 6.panta otrajā daļā noteikts, ja 

likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, 

trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir 

atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās.  

Izvērtējot Satiksmes ministrijas valsts sekretāres darba pienākumus kopsakarā ar likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām, Dome konstatē, ka tās 

rīcībā nav informācijas, ka amatpersonas darba savienošana var radīt interešu konfliktu un līdz ar 

to nav pamatota iemesla liegt Ilondai Stepanovai savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāres amatu.  

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

4.panta (23) daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 8.1pantam, Skultes ostas pārvaldes nolikuma 

29.punktu,  

  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Horsts, A.Aparjode, 

S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, 

S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, 

 

 

https://namejs.saulkrasti.lv/Documents/Update/1118950
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NOLEMJ: 

1. Atļaut Ilondai Stepanovai savienot Skultes ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes 

ministrijas valsts sekretāres amatu.  

2. Lēmumu nosūtīt Ilondai Stepanovai. 

 

Lēmums Nr.1695 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga noskaidro vai lēmumā ir drukas kļūda par atvaļinājuma dienām. 

N.Līcis atbild, ka atvaļinājumā dosies 4 dienas. 

Diskusija par atvaļinājuma dienu skaita piešķiršanu. Diskusijā piedalās A.Aparjode, N.Līcis un 

J.Miranoviča. 

 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča 2020.gada 16.aprīļa 

iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 

31.01.2018. iekšējo noteikumu IeN1/2018 “Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un 

sociālo garantiju nolikums” 11. un 16.2 punktu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, 

L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga, S.Ozola-

Ozoliņa), „PRET”- nav, „ATTURAS”- nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās N.Līcis, 

 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim apmaksāta 

ikgadējā atvaļinājuma daļu- 4 kalendārās dienas, sākot ar 20.04.2020. līdz 23.04.2020. 

(par darba periodu no 28.12.2018.-27.12.2019.). 

2. Piešķirt N.Līcim atvaļinājuma pabalstu par 2020.gadu 50 procentu apmērā no mēnešalgas, 

aizejot ikgadējā atvaļinājumā. 

 

Lēmums Nr.1696 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:55 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 17.04.2020. 

 


