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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2021. gada 30.augusts                                          Nr.7/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 30.augustā plkst. 15:30 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 15:32 

 

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, Raivo 

Jēkabsons, Santa Ancāne, Toms Turlajs  

 

Nepiedalās deputāti: 

Raimonds Kalniņš (aizņemts pamatdarbā) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2021.gada budžetu”” izdošanu  

2. Par amatu saraksta apstiprināšanu  

3. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras ,,Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes 

centrs” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu  

4. Par ūdensapgādes pakalpojumiem Sējas pagastā, Saulkrastu novadā  

5. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes likvidāciju  

6. Par izpilddirektoru vērtēšanu  

7. Par apmaksātas dīkstāves pārtraukšanu  

 

§1 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2021.gada budžetu”” izdošanu 
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Ziņo N.Līcis. 

Finanšu vadītājs Gatis Vīgants informē deputātus par veiktajiem grozījumiem 2021.gada budžetā. 

Ziņo, ka transferti samazinās par 7409 eiro un paliek pāri 137 397 eiro. 

N.Līcis ziņo par budžeta grozījuma mērķi, lai sakārtotu Saulkrastu novada pašvaldības apvienoto 

iestāžu darbu un amatu katalogu. 

G.Liepiņš noskaidro vai par budžetu un amatu katalogiem būs atsevišķs balsojums. 

N.Līcis atbild piekrītoši. N.Līcis aicina deputātus izskatīt budžetu pa iestādēm. 

Sociālais dienests 

Deputātiem jautājumu nav. 

Pabažu un Sējas kultūras nami 

Izpilddirektors Guntars Jākobsons noskaidro vai Pabažu kultūras nama budžetā ir veiktas 

izmaiņas. 

G.Vīgants izskaidro, ka augustā ieņēmumu daļa nemainās, ir veikti precizējumi izdevumu daļā 

pamatojoties uz iesniegtajiem budžetiem un kas tika skatīts apvienotajā komitejā. 

Bāriņtiesa 

Deputātiem jautājumu nav. 

Bibliotēka 

Deputātiem jautājumu nav. 

PII “Bitīte” 

J.Grabčiks noskaidro vai starp apvienoto komiteju sēdi un šo ārkārtas sēdi, iestāžu vadītāji 

sazinājās ar G.Vīgantu, ar jautājumiem par budžetu. 

G.Vīgants atbild, ka precizējumi budžetā tika veikti kā tas tika izrunāts komitejā. 

Administrācija 

Būvvalde 

N.Līcis informē, ka būs jāizsludina jaunās vakances. 

Sējas pamatskola 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sējas Mūzikas un mākslas skola 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sociālais dienests 

Deputātiem jautājumu nav. 

Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs 

G.Vīgants informē, ka Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centram nav apstiprināts EKK 

1221, EKK 1227 un EKK 1228 līdz ar to ieņēmumi ir pielīdzināti izdevumiem, un budžetā ir veikti 

grozījumi pārliekot naudu no dotācijas slimnīcai uz dotāciju aģentūrai. 

S.Ancāne noskaidro par veselibas apdrošināšanām.  

Diskusija par izdevumiem darba devēja sociāla rakstura pabalstos un kompensācijās un 

precizējumiem atlīdzības nolikumā. Diskusijā piedalās N.Līcis un S.Ancāne. 

G.Liepiņš uzskata, ka deputātiem nav priekšstats par budžeta izpildi iestādēs. Aicina deputātus 

vērtēt budžetu tuvāko 4 – 5 mēnešu laikā, jo budžets ir ļoti saspringts. Uzskata, ka tēriņi iet pāri 

noteiktiem procentiem vairākās jomās un ir iespēja, ka var radīties problēmas ar budžeta izpildi. 

Noskaidro vai deputāti var saņemt informāciju par budžeta izpildi no gada sākuma līdz augusta 

mēnesim. 

Izpilddirektors A.I.Zaharāns atbild piekrītoši un noskaidro vai Strategy programmā deputāti šo 

informāciju var redzēt. 

G.Vīgants atbild, ka tas ir iespējams, bet uzskata, ka ir jāsagatavo atskaite pa pozīcijām. 

E.Grāvītis ierosina, ka uz septembra komiteju vajadzētu sagatavot budžeta izpildes pārskatu ar 

kuru deputāti iepazītos. 

G.Liepiņš informē, ka atlīdzībās ir iztērēts 70% no budžeta naudas. Noskaidro vai līdz gada beigām 

budžets atlīdzībās pietiks. 
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G.Vīgants atbild, ka pietiks. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

 Izskatot iesniegtos iestāžu un nodaļu sagatavotos budžeta atšifrējumus pa ekonomiskajiem 

klasifikācijas kodiem, sagatavoti budžeta grozījumi 2021.gada budžeta izdevumos, kas izskatīti 

Saulkrastu novada domes Apvienotās komitejas 26.08.2021. sēdē (protokols Nr.2/2021§3), kurā 

nolemts veikt grozījumus 2021.gada budžeta izdevumos. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 45. un 46.pantu 

un pamatojoties uz 2018.gada 31.oktobbra iekšējiem noteikumiem Nr.IeN 18/2018 “Saulkrastu 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 10 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

J.Grabčiks, M.Iekļavs, M.Kišuro, O.Vanaga, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” – 4 

(G.Liepiņš, I.Petrova, L.Ozoliņa, N.Broks), „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu novada domes 01.02.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.SN4/2021 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 

2021.gada budžetu”. 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums Nr.90 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par amatu saraksta apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Grabčiks ierosina izskatīt amatu katalogu pa iestādēm. 

Bāriņtiesa 

N.Līcis informē, ka lietvedis līdz 31.12.2021. strādās ar 0,5 slodzi, bet ar 01.01.2022. strādās ar 1 

slodzi. 

Diskusija par amata pozīciju izskatīšanu nākamā gada budžeta ietvaros un par bāriņtiesas locekļu 

slodzēm. Diskusijā piedalās J.Grabčiks, N.Līcis, R.Jēkabsons, G.Liepiņš, Administratīvās nodaļas 

vadītāja J.Miranoviča un G.Vīgants. 

Sociālais dienests 

Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga informē, ka jurista vakance ir izņemta un tā tiks skatīta 

pie budžeta izskatīšanas un uz šī gada budžetu nekas nav mainīts. Ziņo, ka no Sējas pienāk klāt 3 

darbinieki. 

Diskusija par slodžu apmēru norādīšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis, K.Mozga, J.Grabčiks un 

E.Grāvītis. 

Pašvaldības policija  

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris ziņo, ka nekas nav mainījies. 

Diskusija par glābšanas tornī iespējamām darba stundām septembra laikā. Diskusijā piedalās 

N.Līcis un Projektu vadītāja Kristīne Zaķe. 

Būvvalde 

E.Grāvītis noskaidro par pusslodžu izņemšanu no amatu saraksta. 

Diskusija par amatiem - būvinspektors un arhitekts izņemšanu no amatu saraksta. Diskusijā 

piedalās G.Liepiņš, N.Līcis, J.Miranoviča, G.Jākobsons, E.Grāvītis un J.Grabčiks. 
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N.Līcis aicina svītrot amata vietu – arhitekts ar 0,5 slodzi. 

Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs 

G.Liepiņš noskaidro par finansējumu amata vietām, kuras ir iekļautas no 01.07.2021., bet nav 

aizņemtas vakances vietas. 

Sporta un ģimeņu centra vadītāja Aiva Aparjode izskaidro, ka finansējums tika grozīts citam 

mērķim. 

G.Vīgants informē, ka šīm amata vietām 2021.gada naudas finansējums nav paredzēts, jo plānojot 

budžetu bija plānots, ka darbus uzsāks ātrāk, līdz ar to tika veikti budžeta grozījumi. 

Diskusija par amatu vietām Klientu apkalpošanas operators, apkopējs un sētnieks izņemšanu no 

amatu saraksta. Diskusijā piedalās G.Liepiņš, A.Aparjode un R.Jēkabsons. 

N.Līcis aicina svītrot minētās amata vietas. 

Saulkrastu novada kultūras centrs 

G.Liepiņš noskaidro par pulciņu vadītājiem. 

Diskusija par kolektīvu vadītāju amatu sarakstu. Diskusijā piedalās N.Līcis, G.Liepiņš un 

R.Jēkabsons. 

Saulkrastu novada bibliotēka 

Deputātiem jautājumu nav. 

Saulkrastu novada vidusskola 

O.Vanaga informē, ka domes sēdē jau tika apstiprināts amatu saraksts. 

Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skola 

Deputātiem jautājumu nav. 

PII “Rūķītis” 

Deputātiem jautājumu nav. 

PII “Bitīte” 

PII “Bitīte” vadītāja Daiga Kunčerova informē, ka ir pienākušās klāt jaunas vakances – lietvedis, 

2 skolotāji un skolotāju palīgs. 

E.Grāvītis noskaidro kādēļ PII vadītāja vietniekam metodiskajā darbā ir lielāks atalgojums nekā 

PII vadītājam. 

Diskusija par PII vadītāja vietnieka atalgojumu, slodžu apmēriem un novada algu izlīdzināšanu. 

Diskusijā piedalās G.Liepiņš, O.Vanaga, J.Grabčiks, D.Kunčerova, A.Dulpiņš, J.Miranoviča un 

L.Ozoliņa. 

Sējas Mūzikas un mākslas skola 

Deputātiem jautājumu nav. 

Sējas pamatskola 

Deputātiem jautājumu nav. 

Administratīvā nodaļa 

Deputātiem jautājumu nav. 

Attīstības nodaļa 

Deputātiem jautājumu nav. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

Deputātiem jautājumu nav. 

Komunikācijas un tūrisma nodaļa 

Diskusija par amata vietas - Sabiedrisko attiecību speciālists likvidēšanu. Diskusijā piedalās 

G.Liepiņš, N.Līcis, J.Miranoviča, J.Grabčiks un R.Jēkabsons. 

N.Līcis aicina izņemt amata vietu - Sabiedrisko attiecību speciālists ar 0,4 amata slodzi. 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Diskusija par Sējas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata slodžu apmēru. Diskusijā piedalās 

R.Jēkabsons, N.Līcis, G.Liepiņš, O.Vanaga un R.Jēkabsons. 

N.Līcis aicina precizēt Sējas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata koeficientu. 

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa 
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Diskusija par Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vakanto vietu. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, J.Grabčiks un G.Jākobsons. 

I.Petrova noskaidro vai amata vietai – elektriķis ir norādīta pareiza mēnešalga. 

N.Līcis norāda, kā jāprecizē mēnešalgas apmērs atbilstoši koeficientam 0,5. 

Veselības un sociālās aprūpes centrs 

N.Līcis norāda, ka jūnijā, skatoties jautājumu par vadītāja vakanci, bija norādīta nepareiza algu 

grupa un tika nolemts ar 13 algu grupas atalgojums. Noskaidro vai var veikt precizējumus 

atalgojumā. 

Diskusija par Veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja atalgojumu un izvērtējuma veikšanu. 

Diskusijā piedalās J.Miranoviča, N.Līcis, juriste Juta Bērziņa, E.Grāvītis un A.Dulpiņš. 

R.Jēkabsons noskaidro par amatiem, kuri spēkā no 01.10.2021. 

S.Ancāne izskaidro, ka apvienošanas kārtībā pievienojas Sociālās mājas darbinieki. 

R.Jēkabsons noskaidro par vadītājas atalgojumu. 

S.Ancāne atbild, ka atalgojums ir mazāks nekā bija slimnīcā. 

Diskusija par Veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja atalgojumu precizēšanu. Diskusijā 

piedalās J.Grabčiks, J.Miranoviča, R.Jēkabsons, S.Ancāne, N.Līcis, A.Dulpiņš, O.Vanaga un 

E.Grāvītis. 

N.Līcis ierosina skatīt septembra komitejā vadītāja atalgojumu un sagatavot izvērtējumu. 

Sociālās aprūpes māja 

Deputātiem jautājumu nav. 

 

Atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai, kas stājusies spēkā 2021.gada 1.jūlijā,  

Saulkrastu novada dome 2021.gada 1.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. SN 1/2021 

“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.2/2021§1) un apvienoja divu novadu - 

Saulkrastu un Sējas novadu darbinieku amatu sarakstus, atbilstoši izveidotajai struktūrai. 

Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta normas, nepieciešams pieņem lēmumu par Saulkrastu novada pašvaldības amatalgu 

apmēriem, nosakot, ka līdz šim spēkā esošie Saulkrastu un Sējas novada pašvaldību amatu saraksti 

zaudē spēku ar 31.07.2021., savukārt jaunie, uz apstiprināšanu virzītie darbinieku amatu saraksti 

stājas spēkā no 01.08.2021, bet izmaiņas atalgojumā ir spēkā no 01.09.2021. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, un atbilstoši 2021.gada 23.augusta apvienotās Tautsaimniecības, attīstības un 

vides, sociālo jautājumu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu un finanšu komitejas sēdes 

atzinumam (Prot.Nr.1/2021§2) 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (N.Līcis, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Jēkabsons, T.Turlajs), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – 2 (A.Dulpiņš, S.Ancāne), 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības amatalgu apmēra sadalījumu. 

2. Apstiprinātais Saulkrastu novada pašvaldības amatalgu apmēra sadalījums ir spēkā no 

2021.gada 1.augusta. 

3. Noteikt, ka izmaiņas atalgojumā tiek piemērotas no 2021.gada 1.septembra.  

4. Līdz šim spēkā esošie Saulkrastu un Sējas novadu amatu saraksti zaudē spēku ar 2021.gada 

31.jūliju, izņemot daļā par atalgojumu apmēru.  
 

Lēmums Nr.91 protokola pielikumā. 
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§3 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras ,,Saulkrastu veselības un sociālās 

aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

S.Ancāne informē par veiktajiem precizējumiem saistošajos noteikumos un cenrādī. 

N.Līcis noskaidro vai pakalpojumu sniedzējiem ir uzstādīti skaitītāji. 

S.Ancāne atbild, ka visiem telpu nomas īrniekiem ir uzstādīti skaitītāji. 

R.Jēkabsons noskaidro vai telpu nomas izmaksa par 1m2 būs 6.05 EUR. 

S.Ancāne atbild, ka tika plānots, ka tiks veikts akts un aprēķins un, ka pagrabtelpā nebūs 6.05 

EUR. 

Diskusija par telpu nomas maksām un atvieglojumu piemērošanas kārtību. Diskusijā piedalās 

N.Līcis, J.Grabčiks, J.Miranoviča, E.Grāvītis, S.Ancāne, grāmatvede Ilona Kupče, juriste Vita 

Spitane, G.Liepiņš un R.Jēkabsons. 

N.Līcis aicina izņemt maksājumu par telpu nomas maksu un jautājumu izskatīt septembra 

komitejas sēdē. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar tajā veiktajiem 

precizējumiem. 

 

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldības aģentūras 

,,Saulkrastu veselības un sociālās  aprūpes centrs”  maksas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši 

Publisko aģentūru likuma noteiktajām prasībām kas noteic, ka pašvaldības aģentūras sniegtos 

pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras ,,Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes 

centrs” maksas pakalpojumiem” projekts izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības aģentūras 

,,Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” iekšējiem noteikumiem “Pašvaldības aģentūras 

“Saulkrastu veselības un aprūpes centrs” veselības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas 

kārtība”. 

 Izskatot  Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras 

,,Saulkrastu medicīnas un sociālās  aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” projektu un, 

pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Par pašvaldības aģentūras 

,,Saulkrastu medicīnas un sociālās  aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”. 

2. Administratīvajai nodaļai 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.92 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis ierosina izsludināt dažu minūšu pārtraukumu. 

 

Plkst. 17:20 tiek izsludināts pārtraukums. 

 

Sēdi atsāk plkst. 17:30.  
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§4 

Par ūdensapgādes pakalpojumiem Sējas pagastā, Saulkrastu novadā 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro, kas ir atliekami un kas ir neatliekami darbi. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane izskaidro, kamēr SIA 

“Saulkrastu komunālserviss” nav nodota ūdenssaimniecības infrastruktūra pilnā apmērā, 

komunālserviss reaģēs uz avārijām un likumā noteiktām darbībām. 

E.Grāvītis ierosina precizēt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “Uzdot SIA “Saulkrastu 

komunālserviss” nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu Sējas pagastā, par 

paveiktajiem darbiem piestādot rēķinus Saulkrastu novada pašvaldībai”. 

N.Līcis atbalsta izteikto priekšlikumu. 

R.Kosmane informē, ka nepieciešams dabūt sertificētu vērtētāju, kas novērtē visu infrastruktūru, 

lai varētu palielināt pamatkapitālu komunālservisā. 

I.Petrova noskaidro par gāzes apkuri. 

R.Kosmane atbild, ka tas ir pašvaldības lemšanas jautājums. 

Diskusija par gāzes pārņemšanas jautājumu. Diskusijā piedalās N.Līcis, R.Kosmane un 

G.Jākobsons. 

N.Līcis aicina precizēt lēmuma 3.punktu, ka uzdot izpilddirektoram organizēt pamatlīdzekļu 

mantisko novērtēšanu. 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu pašvaldības viena no 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Saulkrastu 

novada Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciema pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

nodrošina pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība SIA “Saulkrastu komunālserviss”, savukārt 

Saulkrastu novada Sējas pagastā līdz šim brīdim šos pakalpojumus ir nodrošinājusi pati 

pašvaldība. Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un vienotu novada politiku pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanā ir pamats Sējas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošināšanu nodot SIA “Saulkrastu komunālserviss”.  

Ievērojot to, ka lai iepriekš norādīto pašvaldības autonomo funkciju nodotu SIA 

“Saulkrastu komunālserviss”, ir nepieciešams veikt virkni pasākumu, piemēram, pamatlīdzekļu 

novērtēšanu, darba tiesisko attiecību sakārtošanu u.tml., ir nepieciešams noteikt pagaidu 

noregulējumu funkcijas nodrošināšanai.  

 

Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu, 

lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktu nodrošināšanu Sējas 

pagastā, Saulkrastu novadā,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

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

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

 

NOLEMJ:  

1. Uzdot SIA “Saulkrastu komunālserviss” nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

uzturēšanu Sējas pagastā, par paveiktajiem darbiem piestādot rēķinus Saulkrastu novada 

pašvaldībai; 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai turpināt sagatavot un piestādīt rēķinus par 
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piegādātajiem/sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem; 

3. Uzdot  A.I.Zaharānam un G.Jākobsonam organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu mantisko novērtēšanu. 

 

Lēmums Nr.93 protokola pielikumā. 

 

 

§5 

Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes likvidāciju 

 

Ziņo N.Līcis. 

O.Vanaga ziņo, ka sakarā ar likvidāciju, Saulkrastu novadā būs jādomā par to, kas pārņems 

pienākumus olimpiāžu organizēšanā, valsts eksāmenos utt. 

Diskusija par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes likvidāciju un uzdevumu 

pārņemšanām. Diskusijā piedalās N.Līcis, L.Ozoliņa, A.Dulpiņš, R.Jēkabsons, J.Grabčiks, 

N.Broks un S.Ancāne. 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūliju 

Saulkrastu novada pašvaldībā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Sējas pagasts, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta. Minētā likuma pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka 

jaunizveidotā Saulkrastu novada  pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Saulkrastu un Sējas novada domēm, kuras pēc pašvaldību 

Administratīvi teritoriālās reformas tika apvienotas jaunizveidotās Saulkrastu novada pašvaldības 

sastāvā ir dibinātāja statuss  kopīgajā iestādē “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”, 

nodokļu maksātāja  reģistrācijas Nr. 900009228736, izglītības iestādes reģistrācijas apliecība 

336090085.  

Pārvalde darbojas kā publisko tiesību juridiska persona saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

99.pantu, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus 

izglītības, kultūras un sporta jomā. Pārvaldes darbības mērķis ir plānot un veikt dibinātājiem 

kopīgus izglītības, tai skaitā arī interešu izglītības un mūžizglītības,  kultūras un sporta aktivitāšu 

pasākumus , kuru mērogs ir ārpus vienas  pašvaldības kompetences.  

Ņemot vērā novadu apvienošanās rezultātā izglītības, sporta un kultūras iestāžu skaita 

pieaugumu, uzsākot 2021./2022. mācību gadu jaunizveidotā  Saulkrastu novada pašvaldība kā 

struktūrvienības vai atsevišķas iestādes plāno veidot izglītības, kultūras un sporta  institūcijas, kuru 

kompetencē tiktu iekļautas  arī augstāk minētās funkcijas.  

2021.gada 6.augustā Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padome 

pieņēma lēmumu Nr. 3 “Par nodibinājuma Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

likvidācijas procesa uzsākšanu”, ar kuru nolēma uzsākt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes likvidācijas procesu.  

Saskaņā ar Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma, 6. nodaļas 5. punktu 

lēmumu par Pārvaldes likvidāciju pieņem palikušās pašvaldības – dibinātāji attiecīgās pašvaldības 

domes sēdē un paziņo par pieņemto lēmumu Uzraudzības  padomei, kura ar savu lēmumu nosaka 

Pārvaldes likvidācijas kārtību un termiņus,  kā arī nodrošina Pārvaldes likvidāciju atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

Ņemot vērā dibinātājpašvaldību skaita samazinājumu par trešdaļu (no Pārvaldes 

dibinātājiem - Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, 

Saulkrastu, Sējas un Stopiņu pašvaldībām dalību ar 01.07.2021. pārtrauca Inčukalna, Krimuldas, 

Mālpils un Baldones pašvaldības), kā arī ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienošanas ceļā samazinājušos palikušo dibinātpašvaldību skaitu, pamatojoties uz  Pierīgas 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 6. nodaļas 4.  un 5. punktu,  likuma “Par 
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pašvaldībām”14 panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta otro daļu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 

desmito daļu, 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, R.Jēkabsons, 

S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (O.Vanaga), 

 

NOLEMJ:  

1. Akceptēt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 2021.gada 

6.augusta  lēmumu Nr. 3 “Par nodibinājuma Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

likvidācijas procesa uzsākšanu” ar 2021.gada 1.oktobri, un likvidācijas procesa pabeigšanu 

2021. gada 30. decembrī.  

2. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei nosūtīt lēmumu Pierīgas izglītības, kultūras 

un sporta pārvaldei. 

 

Lēmums Nr.94 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par izpilddirektoru vērtēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

R.Jēkabsons noskaidro vai deputāti arī var piedalīties šajā komisijā. 

N.Līcis atbild piekrītoši. 

R.Jēkabsons izvirza savu kandidatūru uz izpilddirektoru vērtēšanas komisijas locekļa vietu. 

M.Iekļavs arī izvirza savu kandidatūru. 

N.Broks arī izvirza savu kandidatūru. 

N.Līcis aicina papildināt komisiju ar deputātiem R.Jēkabsons, M.Iekļavs un N.Broks. 

Diskusija par komisijas sastāvu. Diskusijā piedalās T.Turlajs, J.Grabčiks, N.Līcis, G.Liepiņš, 

J.Miranoviča un S.Ancāne. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem 

papildinājumiem. 

 

Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi, kas 

notika 2021.gada 1.jūlijā, izbeidzās visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Ņemot vērā, ka 

saskaņā ar  ATAVL pārejas noteikumu 6.punktu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tad visas iepriekšējās 

pašvaldības ieceltās amatpersonas t.sk. izpilddirektori pāriet darbā uz jaunveidojamo novada 

pašvaldību, kas ir tajā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja. Tas nozīmē, ka visi, izņemot iepriekšējās pašvaldības domes deputātus, turpina darba 

tiesiskās attiecības uz iepriekš noslēgto darba līgumu pamatu. Papildus norādāms, ka lielākās 

pašvaldības Izpilddirektora darbību ar 2021.gada 1.jūliju regulē ATAVL pārejas noteikuma 

6.punktā noteiktais, proti, par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba 

nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās 

pašvaldību domes lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības 

izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 

Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1. janvārī. Savukārt bijušie apvienojamo pašvaldību 

izpilddirektori ATAVL pārejas noteikumu 6.punktā minētajā periodā vai līdz darba tiesisko 

attiecību sakārtošanai ar jauno novada pašvaldību sniedz atbalstu lielākās pašvaldības 

izpilddirektoram pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanā. 
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Lai nodrošinātu Darba likuma normu ievērošanu un izlemtu jautājumu par to, kurš no 

esošajiem izpilddirektoriem turpina darba tiesiskās attiecības un, ar kuru tās ir izbeidzamas, ir 

nepieciešams izveidot komisiju izpilddirektoru izvērtēšanai. 

 

 Ievērojot iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 9. un 27.punktu 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

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

R.Jēkabsons, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (S.Ancāne), 

 

NOLEMJ:  

1. Izveidot izpilddirektoru vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Normunds Līcis; 

Komisijas locekļi – Guntis Liepiņš, Ervīns Grāvītis, Raivo Jēkabsons, Māris Iekļavs un 

Normunds Broks. 

2. Uzdot izpilddirektora vērtēšanas komisijai izstrādāt izpilddirektoru vērtēšanas kritērijus un 

izvērtēt G.Jākobsona un A.I.Zaharāna atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, vienlaikus 

izvērtēt viņu atbilstību pašvaldības vakantajām amata vietām; 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas personāla speciālistei un nodaļas vadītājai nodrošināt 

atbalstu izpilddirektora vērtēšanas komisijai; 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs N.Līcis. 

 

Lēmums Nr.95 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par apmaksātas dīkstāves pārtraukšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

J.Miranoviča aicina precizēt lēmuma 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “3. Uzdot 

Administratīvajai nodaļai iesniegt prasības pieteikumu tiesā par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu ar domes priekšsēdētāja padomnieku A.Ancānu līdz 2021.gada 16.septembrim, ja 

līdz 2021.gada 6.septembrim netiek noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, 

pamatojoties uz darbinieka un darba devēja vienošanos.” 

G.Liepiņš lūdz skaidrojumu terminam – neapmaksāta dīkstāve. 

J.Miranoviča izskaidro, ka atrodas darba tiesiskajās attiecībās bez atalgojuma saņemšanas. 

R.Jēkabsons aicina atbalstīt pārtraukt dīkstāvi un censties panākt vienošanos.  

 

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

saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” 

(Prot.Nr.2/2021§1) (turpmāk – Lēmums Nr.2). Ar Lēmumu Nr. 2 tika apstiprināti jauni saistošie 

noteikumi “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, kuri noteic arī Saulkrastu novada domes 

lēmējvaras un izpildvaras struktūru, un tika atzīti par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 

2019.gada 9.augusta saistošie noteikumi Nr.SN 6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

un grozījumus nolikumā un tika atzīti par spēku zaudējušiem Sējas novada domes 2009.gada 

18.augusta saistošie noteikumi 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 
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vietnieki, kas nodrošinās ikdienas atbalstu un pienākumu pildīšanu (domes priekšsēdētāja 

padomnieka amata pienākumus pārņems domes priekšsēdētāja vietnieki).  

Saulkrastu novada dome 2021.gada 6.jūlija ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Nr. 21 “Par 

izmaiņām amatu sarakstā” (Prot.Nr.3/2021§3) (turpmāk – Lēmums Nr.21), ar kuru atbilstoši 

Lēmumam Nr.2 no amatu saraksta “Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēra sadalījums 

2021.gads” (apstiprināts 2021.gada 1.februārī ar Saulkrastu novada domes lēmumu Nr. Nr.2129 

,1.pielikums) ar 2021.gada 6.jūliju izslēgta amata vieta – “Domes priekšsēdētāja padomnieks” 

(profesijas kods 2421 08, amata saime – 25. Konsultēšana, amata līmenis III, 14.algu grupa, 

mēnešalga – 1902 euro). Atbilstoši Lēmuma Nr.21 3.punktam uz laiku līdz tiek izbeigtas darba 

tiesiskās attiecības ar domes priekšsēdētāja padomnieku A.Ancānu, viņam tika noteikta apmaksāta 

dīkstāve. 

Saskaņā ar Lēmuma Nr.21 2.punktu Administratīvā nodaļa ir veikusi visas nepieciešamās 

darbības, lai normatīvo aktu ietvaros tiktu izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar domes 

priekšsēdētāja padomnieku A.Ancānu, proti,  

1. 2021.gada 6.jūlijā A.Ancānam tika nosūtīta vēstule ar Nr.9.1/2021/IZ28, ar kuru tika 

paziņots Lēmums Nr.21; 

2. 2021.gada 7.jūlijā A.Ancānam tika nosūtīta vēstule ar Nr. 9.1/2021/IZ34, kurā viņam 

tika lūgts sniegt informāciju par dalību darbinieku arodbiedrībā. 2021.gada 19.jūlijā 

tika saņemta A.Ancāna atbilde; 

3. 2021.gada 22.jūlijā Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrībai un 

arodbiedrībai “Kultūrvide” tika nosūtīta vēstule ar lūgumu sniegt piekrišanu darba 

līguma uzteikumam arodbiedrības biedram; 

4. 2021.gada 2.augustā tika saņemta Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības 

vēstule ar atteikumu uzteikt darba līgumu arodbiedrības biedram A.Ancānam un 

aicinājumu izvērtēt darbinieka atbilstību citām vakantajām amata vietām pašvaldībā, 

savukārt 2021.gada 4.augustā saņemts arodbiedrības “Kultūrvide” atteikums uzteikt 

darba līgumu A.Ancānam; 

5. 2021.gada 10.augustā. darba devējs ir veicis darbinieka novērtēšanu un konstatējis, ka 

uz norādīto datumu pašvaldībā nav bijusi tāda vakanta amata vieta, kas būtu piemērota 

A.Ancānam, ņemot vērā viņa izglītību, profesionālo kvalifikāciju un darba pieredzi; 

6. 2021.gada 11.augustā Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrībai un 

arodbiedrībai “Kultūrvide” atkārtoti tika nosūtīta vēstule ar lūgumu sniegt atļauju 

uzteikt darba līgumu arodbiedrības biedram; 

7. 2021.gada 20.augustā A.Ancānam tika nosūtīta vēstule par vakanto amata vietu 

Saulkrastu novada vidusskolā; 

8. 2021.gada 17.augustā tika saņemta arodbiedrības “Kultūrvide” atbildes vēstule, ar kuru 

tā nesniedz piekrišanu darba līguma uzteikumam, savukārt no Rīgas reģiona pašvaldību 

darbinieku arodbiedrības likumā noteiktajā termiņā (līdz 2021.gada 24.augustam) nav 

saņemta atbilde, kas atbilstoši Darba likuma 110.panta otrajai daļai uzskatāma par 

piekrišanu; 

9. 2021.gada 26.augustā A.Ancānam tika nosūtīta vēstule ar piedāvājumu noslēgt 

vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pamatojoties uz darbinieka un darba 

devēja vienošanos. 

Ievērojot iepriekš norādīto, kā arī to, ka darbinieks nav piekritis slēgt vienošanos par darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu, savukārt no darbinieku arodbiedrības “Kultūrvide” nav saņemta 

piekrišana darba līguma uzteikumam arodbiedrības biedram A.Ancānam, darba devējam ir 

jāvēršas tiesā par darba līguma uzteikumu. Ņemot vērā to, ka darbiniekam kopš 2021.gada 6.jūlija 

ir noteikta apmaksāta dīkstāve ir pamats izskatīt jautājumu par apmaksātas dīkstāves pārtraukšanu, 
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līdz brīdim kamēr ar tiesas spriedumu tiek izšķirts jautājums par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un, lai neradītu Saulkrastu novada pašvaldībai zaudējumus, 

kā arī ievērojot Darba likuma normas par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 27.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.Jēkabsons, 

T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (M.Iekļavs,), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Ar 2021.gada 5.septembri pārtraukt domes priekšsēdētāja padomniekam A.Ancānam 

noteikto apmaksāto dīkstāvi. 

2. Ar 2021. gada 6.septembri, līdz brīdim, kamēr jautājums par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu tiek izskatīts tiesā vai ilgāk (atbilstoši tiesas spriedumam), noteikt domes 

priekšsēdētāja padomniekam A.Ancānam neapmaksātu dīkstāvi.  

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai iesniegt prasības pieteikumu tiesā par darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanu ar domes priekšsēdētāja padomnieku A.Ancānu līdz 2021.gada 

16.septembrim, ja līdz 2021.gada 6.septembrim netiek noslēgta vienošanās par darba 

tiesisko attiecību pārtraukšanu, pamatojoties uz darbinieka un darba devēja vienošanos.  

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

pasta sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietas adresi un uz elektronisko pasta adresi: /e-pasts/.  

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja līdz 2021.gada 6.septembrim Darba devējs ar darbinieku 

vienojas par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu pusēm vienojoties. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs.  

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.96 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:02 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 30.08.2021. 

 


