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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 6.jūlijs                                          Nr.3/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 6. jūlijā plkst. 15:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 15:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Jurģis Grabčiks, 

Liena Ozoliņa, Māris Iekļavs, Mārtiņš Kišuro, Normunds Broks, Oksana Vanaga, Raimonds 

Kalniņš, Raivo Jēkabsons, Santa Ancāne, Toms Turlajs  

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu  

2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta realizēšanai  

3. Par izmaiņām amatu sarakstā  

 

§1 

Par Atļauju komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir priekšlikums komisiju izveidot šādā sastāvā: Normunds Līcis, Guntis 

Liepiņš, Ervīns Grāvītis, Santa Ancāne, Raivo Jēkabsons. Informē par komisijas darba specifiku. 

E.Grāvītis noskaidro vai deputāts var balsot par savu ievēlēšanu komisijas sastāvā. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča atbild, ka ņemot vērā, ka komisijas locekļi var 

saņemt atlīdzību, ja komisijas priekšsēdētājs iesniedz visas nepieciešamās atskaites, ievēlēšana 

skar mantisko stāvokli. 

Diskusija par atlīdzības saņemšanas kārtību un lēmuma pieņemšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

J.Miranoviča un J.Grabčiks. 

 

 Atļauju komisija ir Saulkrastu novada domes izveidota pastāvīga komisija, kas realizē 

Saulkrastu novada pašvaldības autonomo funkciju – atļauju un izziņu izsniegšana normatīvajos 

aktos paredzētajos gadījumos.  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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 Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikuma  “Saulkrastu novada domes 

Atļauju komisijas nolikums” 2.punkts cita starpā noteic, ka komisiju piecu locekļu sastāvā uz 

Domes pilnvaru laiku apstiprina ar Domes lēmumu.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (A.Dulpiņš, G.Liepiņš, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, T.Turlajs), „PRET” 

-nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti N.Līcis, E.Grāvītis, 

R.Jēkabsons un S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Atļauju komisiju uz domes pilnvaru laiku šādā sastāvā: 

1.1.Normunds Līcis - Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs; 

1.2.Guntis Liepiņš – Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

1.3.Ervīns Grāvītis - Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

1.4.Santa Ancāne - Saulkrastu novada domes deputāte; 

1.5.Raivo Jēkabsons –  Saulkrastu novada domes deputāts. 

2. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

2. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.19 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē prioritārā investīciju projekta realizēšanai 

 

Ziņo N.Līcis, ka pieņemot budžetu, valsts ir noteikusi, ka 2021.gadā, katra pašvaldība var 

pretendēt uz vienu augstas gatavības prioritārā projekta realizāciju, kuru var paspēt realizēt šī gada 

laikā. Minētais lēmums bija jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un 

gan Saulkrasti, gan Sēja, pirms reformas, šādu saskaņojumu bija saņēmusi. Informē, ka 1.jūlijā 

abas pašvaldības ir apvienojušās, bet ne Saulkrasti, ne Sēja nebija saņēmusi naudas izmaksu 

apliecinājumu Valsts kasē.  

G.Liepiņš atbalsta minēto prioritāro projektu. 

R.Jēkabsons noskaidro vai finansējumam ir izlietojuma termiņš. 

N.Līcis atbild, ka šis gads. 

R.Jēkabsons noskaidro vai varēs paspēt šajā gadā realizēt Lojas ciema labiekārtošanas darbus. 

G.Liepiņš izskaidro, ka tiks izsludināts iepirkums, kurš ilgs mēnesi, bet Valsts kase, iespējamo 

kredītu, nedos ātrāk kā pēc 10.augusta, kad būs apvienotais budžets un redzamas kopējās saistības. 

Skaidro, ka process ir sākts un to būtu nepieciešams pabeigt. Informē, ka Valsts kasē var griezties, 

tikai tad, kad būs iepirkuma rezultāti. 

Diskusija par iepirkumu procedūras termiņiem. Diskusijā piedalās N.Līcis, J.Miranoviča, 

A.I.Zaharāns un G.Liepiņš. 

T.Turlajs noskaidro vai 400 000 euro ir gan par Smilšu ielas 7 būvdarbiem, gan Lojas ciema 

labiekārtošanas darbiem. 

N.Līcis atbild, ka tikai par Smilšu ielu 7. 

T.Turlajs noskaidro vai tajā tiek iekļauts arī baseins. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 
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Diskusija par paraksta tiesībām līgumu parakstīšanai. Diskusijā piedalās G.Liepiņš, N.Līcis, 

A.I.Zaharāns un J.Miranoviča. 

 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidots jauns – Saulkrastu novads, 

atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 35.punktam, apvienojot 

divus iepriekšējos novadus – Saulkrastu un Sējas novadu.  

Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka 

pašvaldību aizņēmumu palielinājumu var noteikt katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram 

investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar 

maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta 

atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.  

2021.gada 30.jūnijā iepriekšējā Saulkrastu novada dome saņēmusi VARAM pozitīvu 

atzinumu par projektu „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā 

atjaunošana” būvdarbi” (reģ. nr. 1-132_6210) (turpmāk – investīciju projekts). 2021.gada 3.jūnijā 

pieņemts lēmums par uzvarētāju iepirkumā “Objekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND/2021/16 

(protokols Nr.7), iepirkuma līguma summa – EIRO 359 991, 99 bez PVN, būvdarbu izpildes 

termiņš – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.  

2021.gada 8.jūnijā iepriekšējā Sējas novada dome saņēmusi VARAM pozitīvu atzinumu 

par projektu  “Sējas novada Lojas ciema labiekārtošana“ (reģ. nr. 1-132_5489) (turpmāk – 

investīciju projekts). Iepirkuma procedūra nav veikta. 

Izvērtējot jaunās Saulkrastu novada pašvaldības investīciju projekta aktualitāti saskaņā ar 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu, un ņemot vērā 

faktu, ka investīciju projekts jārealizē līdz 2021.gada 31.decembrim, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 

12.panta trešās daļas 5.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 

24.maija atzinumu reģ. nr. 1-132_6210 (reģ. ar nr. 7.1/2021/IN2709),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Prioritārajā projekta „Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā 

atjaunošana” būvdarbi” īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gadā uz divdesmit 

gadiem 400 000,00 EUR apmērā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto 

pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2022., projekta realizācijai, aizdevuma atmaksu 

garantējot ar pašvaldības budžetu. 

2. Pilnvarot izpilddirektoru A.I.Zaharānu noslēgt līgumu projekta „Ēkas Smilšu ielā 7, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā, vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi” realizācijai pirms 

Valsts kases aizņēmuma piešķiršanas projekta realizācijai. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

4. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē 2021.gada 28.aprīļa domes lēmums Nr.2225 

(Prot.Nr.8/2021§15). 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.  

 

Lēmums Nr.20 protokola pielikumā. 
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§3 

Par izmaiņām amatu sarakstā 

 

Ziņo N.Līcis. 

R.Jēkabsons noskaidro, ko nozīmē apmaksāta dīkstāve līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanai. 

J.Miranoviča izskaidro, ka normatīvie akti, jebkāda veida reorganizācijā, uzliek par pienākumu 

darba devējam 1 mēnesi iepriekš brīdināt darbinieku par uzteikumu, bet pirms tam, darba devējam 

ir jāizlemj, vai šo laiku, kamēr tiek kārtotas darba tiesiskās attiecības, darbinieks tiek nodarbināts 

par ko saņem atlīdzību, vai viņam tiek noteikta apmaksāta dīkstāve. Informē, ka šajos apstākļos 

darba devējs nevar nemaksāt darbiniekiem atalgojumu, jo tā nav darbinieka vaina, ka darba devējs 

viņu nevar nodarbināt. 

R.Jēkabsons noskaidro cik ilgi var izmaksāt dīkstāvi. 

J.Miranoviča atbild, ja nav nekādas aizķeršanās, tad ir 3 darba dienas informācijas saņemšanai par 

to vai darbinieks ir arodbiedrībā, pēc tam tiek informēta arodbiedrība, tur ir 7 darba dienas plus 

pasta starpniecība, līdz tiek saņemta atbilde un ziņo, ka tiklīdz tiek saņemta atbilde ir 2 varianti – 

viena no tām ir, ka arodbiedrība dod piekrišanu uzteikumam, bet ja nepiekrīt, tad dome vēršas 

tiesā. 

E.Grāvītis norāda, vai lēmuma 3.punktā nevajadzētu norādīt līdz kuram datumam tiek noteikta 

dīkstāve. 

J.Miranoviča izskaidro, ka nevar neatmaksāt darbiniekam līdz brīdim, kamēr neizbeidzas darba 

tiesiskās attiecības.  

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā̄ stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts, ievērojot 

norādīto Saulkrastu novada dome ir veikusi virkni reorganizācijas darbu, lai nodrošinātu 

reorganizējamā Sējas novada un iegūstošā Saulkrastu novada darbu nepārtrauktību, proti, ir 

izstrādāts jauns pašvaldības nolikums, kas paredz jauno lēmējvaras un izpildvaras struktūru. 

2021.gada 1.februārī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr. Nr.2129 “Par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie 

noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu” un ar lēmuma 

2.punktu Saulkrastu novada dome apstiprināja amatu sarakstu, atbilstoši norādītā lēmuma 

1.pielikumam. 

2021.gada 1.jūlija Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par saistošo 

noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”. Saistošie noteikumi 

“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” noteic Saulkrastu novada domes lēmējvaras un 

izpildvaras struktūru, kā arī atzina par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 2019.gada 

9.augusta saistošos noteikumus Nr.SN 6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” un 

grozījumus nolikumā un atzina par spēku zaudējušiem Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta 

saistošos noteikumus Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” un grozījumus nolikumā. 

Atbilstoši 2021.gada 1.jūlija pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem tajos nav iekļauta 

Domes priekšsēdētāja padomnieka amata vieta, bet ir paredzēti divi domes priekšsēdētāja 

vietnieki, kas nodrošinās ikdienas atbalstu un pienākumu pildīšanu. Ņemot vērā to, ka domes 

priekšsēdētāja padomnieks līdz šim bija tieši pakļauts domes priekšsēdētājam, nevis pašvaldības 

izpilddirektoram, nepieciešams pieņemt lēmumu par attiecīgas amata vietas likvidēšanu, jo 

faktiski šāda amata vieta vairs nav nepieciešama un domes priekšsēdētāja padomnieka amata 

pienākumus pārņems domes priekšsēdētāja vietnieki. 

Ņemot vērā to, ka ar 2021.gada 2.jūliju savus pienākumus ir sākuši pildīt domes 

priekšsēdētāja vietnieki, amata vieta “domes priekšsēdētāja padomnieks” likvidējama ar 

2021.gada 6.jūliju, proti, ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Lai ievērotu normatīvo aktu prasības un 

neradītu darbiniekam zaudējumus dēļ izmaiņām amatu sarakstā, domes priekšsēdētāja 
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padomniekam A.Ancānam uz laiku līdz tiek sakārtotas darba tiesiskās attiecības, proti, tās 

pārtrauktas, nosakāma apmaksāta dīkstāve. 

 

Ņemot vērā norādīto un ievērojot Saulkrastu novada domes pašvaldības nolikumu, kā arī 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 21.punktu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 2 (M.Iekļavs, R.Jēkabsons), lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāte S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. 2021.gada 1.februārī Saulkrastu novada domes lēmuma Nr. Nr.2129 “Par Saulkrastu 

novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Saistošie 

noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu” 

1.pielikumā “Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums 2021.gads” ar 

2021.gada 6.jūliju svītrot 2. aili. 

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības saistība ar darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Uz laiku līdz tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar domes priekšsēdētāja padomnieku 

A.Ancānu, noteikt viņam apmaksātu dīkstāvi. 

4. Uzdot par pienākumu A.Ancānam būt sasniedzamam uz viņam piešķirto darba 

elektronisko pasta adresi arturs.ancans@saulkrasti.lv un pēc pieprasījuma, nākamajā darba 

dienā,  ierasties darba vietā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

5. Uzdot par pienākumu A.Ancānam nekavējoties informēt darba devēju, ja viņš nav 

sasniedzams uz šī lēmuma 4.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

6. Uzdot vecākajai lietvedei par pieņemto lēmumu paziņot A.Ancānam, to nosūtot ierakstītā 

pasta sūtījumā uz darba līgumā norādīto pasta adresi un šī lēmuma 4.punktā norādīto 

elektronisko pasta adresi. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs.  

 

Lēmums Nr.21 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:25 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 09.07.2021. 
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