LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141,
Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 15
Inčukalna novadā, Vangažos Meža ielā 1
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi vada Inčukalna novada domes pr-js A.Nalivaiko
Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka

2019. gada 23.septembrī

Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova
I.Bernats – nepiedalās
A.Freimane – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
M.Jaunups – nepiedalās
J.Liepiņš – nepiedalās
S.Rozīte – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
A.Šica – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
I.Hofmane – Juriskonsults personālvadības jautājumos
V.Daniševska – Juridiskās daļas vadītāja
P.Caics – IT speciālists
L.Laicāne – Privātās pirmskolas izglītības iestādes “Gregucis” vadītāja
P.Skabis – SIA “Mūsu uzraugs” būvuzraugs
Darba kārtība:
1.
Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem
2.
Par pieredzes apmaiņas braucienu.
3.
Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018.
4.
Par Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas reorganizāciju
5.
Par Edītes Ansfeldes iecelšanu Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas
vadītājas amatā.
6.
Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā, Inčukalna
novadā” īstenošanai.
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1.§.Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu
rezultātiem.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kas notika laikā no 2019.gada
22.augusta līdz 2019.gada 12.septembrim, kas tika organizēta ar mērķi noskaidrot Inčukalna novada
iedzīvotāju viedokli par iespējamo Inčukalna novada apvienošanu citu novadu administratīvajām
teritorijām (pielikumā 13.09.2019. rezultātu skaitīšanas protokols). Rezultātu apkopojums:
1. Vai jūs esat par nedalītu
Inčukalna novadu?
Dalībnieku skaits
2. Jūsuprāt, vēlamās
Inčukalna novada sadarbības
kaimiņu pašvaldības:

JĀ

NĒ

Kopējais

82%

18%

456 cilvēku

Vangaži Inčukalns Vangaži Inčukalns Vangaži Inčukalns

Pierīgas reģions
Vidzemes reģions
Nemainīt novadu
Aptaujas dalībnieka
piederība pie Inčukalna
novada:

40%
33%
26%

14%
54%
32%

82%
18%
0%

10%
90%
0%

37%

63%

27%

73%

25%
51%
24%
35%

65%

1.
Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādāto administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli, kas paredz Inčukalna pagastu, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadu
apvienošanu un par administratīvo un attīstības centru noteikt Siguldu, bet Vangažu pilsētu,
Garkalnes, Ropažu, Stopiņu novadu apvienošanu un par administratīvo un attīstības centru noteikt
Ulbroku, ņemot vērā lēmuma 1.punktā norādītās aptaujā piedalījušos Inčukalna novada iedzīvotāju
vairākuma pausto noraidošo viedokli par piedāvāto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.
2.
Nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam un Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai informāciju par lēmuma 1.punktā norādītajiem iedzīvotāju aptaujas rezultātiem
to izskatīšanai un izvērtēšanai, administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājuma veidošanai.
3.
Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru.
2.§.Par pieredzes apmaiņas braucienu.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „7” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko,
L.Šube L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “2” balsis J.Sergejevs, A.Blaus
Dome nolemj:
1.
Komandēt Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko oficiālā pieredzes
apmaiņas brauciena vizītē uz Vīni (Austrijā), uz 2-3 dienām, nedēļā no 2019.gada 25.novembra līdz
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2019.gada 29.novembrim (konkrēti pieredzes apmaiņas brauciena datumi un lidojumu laiki tiks
precizēti, atkarībā no aviobiļešu pieejamības).
2.
Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” 8. punktu, aprēķināt un atlīdzināt komandējuma izmaksas, kas ietver lidojumu,
viesnīcu, ceļojuma apdrošināšanu un dienas naudu, braucienam oficiālā pieredzes apmaiņas vizītē uz
plānoto pasākumu Vīnē (Austrijā), atbilstoši faktiskajam komandējuma laikam.
3.
Finanšu līdzekļus izdevumu segšanai piešķirt no pārvaldes budžetā paredzētiem līdzekļiem.
4.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai.
3.§.Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko,
L.Šube, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss A.Blaus,
Dome nolemj:
1.
Izdarīt šādus grozījumus 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā
Nr.18-0009/2018 saskaņā ar pielikumā esošo vienošanos deleģēšanas līgumā:
1.1. izteikt līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Inčukalna novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par policiju” 19. panta pirmo daļu,
deleģē Ķekavas novada pašvaldībai likuma “Par policiju” 19. panta otrās daļas 1., 2.1., 4. un 6.punktā
minēto uzdevumu izpildi, ka arī sekojošu no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
12.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību – izrietošu Inčukalna novada pašvaldības kompetencē
esošu pārvaldes uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā:”
1.2.
izteikt līguma 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.2. ar iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai
sabiedrības drošību, saistītu iesniegumu un informācijas reģistrēšana, reaģēšana uz sniegto
informāciju, kā arī saņemtās informācijas nodošana kompetentām amatpersonām un institūcijām”;
1.3.
izteikt līguma 4.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.3.8. ar iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai
sabiedrības drošību, saistītu iesniegumu un informācijas reģistrēšana, reaģēšana uz sniegto
informāciju, kā arī saņemtās informācijas nodošana kompetentām amatpersonām un institūcijām”.
2. Saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādātos grozījumus 2018.
gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.18-0009/2018.
3. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt informācijas par
noslēgtajiem grozījumiem deleģēšanas līgumā publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.incukalns.lv pēc vienošanās noslēgšanas deleģēšanas līgumā.
4. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
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4.§.Par Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas reorganizāciju.
Ziņo:A.Nalivaiko
J.Sergejevs - kamēr nebūs novērsti trūkumi nolikumā un kamēr Dz.Purviņa nebūs iesniegusi
rakstisku priekrišanu, ka piekrīt, ka tiek pazemināta, balsošu pret.

Līmenis

Grupa

Likmju skaits

Alga
euro
par 1
likmi

12.1.

IVB

13

1

1647,00

1647

1917

1211 04 Galvenais
GRĀMATVEDIS

14

VA

12

1

1300,00

1300

1647

Galvenā
grāmatveža
vietnieks

1211 05 Galvenā
GRĀMATVEŽA
VIETNIEKS

14

IV

11

1

1210,00

1210

1382

Grāmatvedis

3313 10
GRĀMATVEDIS

14

IIIA

9

1

1024,00

1024

1190

Nr pk.

Saime

A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Šube, L.Vorobjova; PRET –“1” balss J.Sergejevs ; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumu.
2.
Ar 2019.gada 14.oktobri reorganizēt Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļu, veicot šādas izmaiņas:
2.1.
veikt izmaiņas šādos amata nosaukumos:
2.1.1.
amata nosaukumu “Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietnieks” aizstāt ar
amata nosaukumu “Galvenā grāmatveža vietnieks”;
2.1.2.
amata nosaukumu “Algu grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu “Vecākais
algu grāmatvedis”;
2.1.3.
amata nosaukumu “Kasieris-grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu
“Grāmatvedis- kasieris”;
2.1.4.
amata nosaukumu “Materiālu uzskaites grāmatvedis” aizstāt ar amata nosaukumu
“Grāmatvedis”;
2.1.5.
amata nosaukumu “Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaites grāmatvedis”
aizstāt ar amata nosaukumu “Galvenais grāmatvedis”.
3.
Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram apstiprināt Inčukalna novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (pielikums
Nr.2).
4.
Izteikt Inčukalna novada domes 2018.gada 17.janvāra lēmumu Nr.3- 36.§, ar pielikumu
Nr. 2 „Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas amatu saraksts” sekojošā
redakcijā:

Amata
nosaukums

1

Finanšu un
grāmatvedības
daļas vadītājs

1211 03 Finanšu
DIREKTORS

2

Galvenais
grāmatvedis

3

4

Profesijas kods

4

10529
Algas
fonds
mēnesī
euro

Mēnešalgas
maksimālais
apmērs
(euro)

5

Galvenais
nodokļu
administrators

4311 06
nodokļu/nodevu
ADMINISTRATORS

6

Grāmatvediskasieris

7

Vecākais algu
grāmatvedis

3313 01
GRĀMATVEDISKASIERIS
2411 01 Vecākais
grāmatvedis

8

Nodokļu
administrators
- kasieris

9

Ekonomists

12.3.

III

10

1

1115,00

1115

1287

14

IIIA

9

1

1010,00

1010

1190

14

IIIB

10

1

1033,00

1033

1287

4311 06 Nodokļu
(nodevu)
ADMINISTRATORS

12.3.

II

9

1

931,00

931

1190

2631 02
EKONOMISTS

12.3.

III

10

1

1259,00

1259

1287

5. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
5.§.Par Edītes Ansfeldes iecelšanu Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības
daļas vadītājas amatā.
Ziņo:A.Nalivaiko
Inčukalna novada domē 2019. gada 12.septembrī saņemts Inčukalna novada domes Finanšu
un grāmatvedības daļas vadītājas Anitas Aļļēnas iesniegums, reģ. Nr. ND/3-4.3/19/IES-924, ar
lūgumu atbrīvot viņu no Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas amata ar 2019.gada 12.oktobri.
Uz Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja amatu tika izsludināts darbinieku iekšējās atlases
konkurss. Izmantojot Finanšu un grāmatvedības daļas iekšējos personāla resursus, darbinieki tika
informēti pa e-pastu par iespēju pieteikties uz vakanto amatu, ja saskaņā ar Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītāja amata aprakstu pretendentam ir atbilstoša 2.līmeņa augstākā vai
akadēmiskā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finansu jomā.
Līdz norādītajam pieteikšanās termiņam uz Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas amatu
pieteicās viena pretendente – Edīte Ansfelde.
Inčukalna novada domē 2019. gada 16. septembrī saņemts Inčukalna novada domes
pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaites grāmatvedes Edītes Ansfeldes iesniegums, reģ. Nr.
ND/3-4.3/19/IES-935 ar lūgumu apstiprināt viņu par Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāju no
2019. gada 14. oktobra.
Edītei Ansfeldei ir Latvijas Universitātē iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība - Ekonomists.
Darba pieredze grāmatveža amatā ir sākot no 1998.gada. 2010.gadā papildus iegūts grāmatvedības
kvalifikācijas celšanas sertifikāts. Kā arī no 2016.gada strādā Inčukalna novada pašvaldībā par
pamatlīdzekļu un inventāra uzskaites grāmatvedi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ka tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un 2009.gada 15.jūlija Inčukalna
novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” 72. punktu,
kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai Dome var iecelt amatā un atbrīvot no tā pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājus,
Deputāts J.Sergejevs ierosina izsludināt konkursu uz vakanto amata vietu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par deputāta J.Sergejeva priekšlikumu.
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Atklāti balsojot: PAR „1” balss J.Sergejevs; PRET – “2” balsis A.Nalivaiko, L.Šube; ATTURAS
– “6” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins, L.Vorobjova,
Dome nolemj:
Nepietiekams balsu skaits, priekšlikums noraidīts.
A.Nalivaiko lūdz balsot par Edītes Ansfeldes iecelšanu Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas
amatā.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, P.Kondrahins,
A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova; PRET – “1” balss J.Sergejevs; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Iecelt ar 2019.gada 14. oktobri Edīti Ansfeldi Inčukalna novada domes Finanšu un
grāmatvedības daļas vadītājas amatā.
2.
Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam noslēgt vienošanos par darba līguma
izmaiņām ar Edīti Ansfeldi.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram O.Kalniņam.
6.§.Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā,
Inčukalna novadā” īstenošanai.
Ziņo:A.Nalivaiko
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „6” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, S.Kalniņš, A.Nalivaiko,
L.Šube; PRET –nav; ATTURAS – “3” balsis L.Vorobjova, J.Sergejevs, P.Kondrahins,
Dome nolemj:
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus no pamatbudžeta EUR 37937,98 apmērā būvprojekta trešās daļas
“Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, III kārta (PK7+33,6-PK 11+37,9)” īstenošanai.
Sēdi slēdz.11.30
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO

Protokoliste

L.SĪKA
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