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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  
2018.gada 3.maijā  Nr. 6/2018 

 
Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 3.maijā plkst. 14.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 
Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Bruno Veide, Ivars Veide, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, 
Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-Ozoliņa, Normunds Līcis, Līga Vaidere, Alens 
Horsts, Aiva Aparjode.  
 
Nepiedalās deputāti:  
Mārtiņš Kišuro (aizņemts pamatdarbā) 
Selga Osīte (iemesls nav zināms) 
Santa Ancāne (iemesls nav zināms) 
 
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki. 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi. Sēdes sasaukšanas iemesls – piecu 
deputātu ierosinājums. E.Grāvītis aicina deputātus apstiprināt darba kārtību, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 12 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Dulpiņš, 
A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, 
A.Aparjode), „PRET”- nav, „ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora apstiprināšanu 
 

§1 
Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora 

apstiprināšanu 
Ziņo E.Grāvītis. Ir saņemts piecu deputātu ierosinājums par Judītes Krūmiņas apstiprināšanu uz 
pieciem gadiem par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktori, bet no 



2 
 

Judītes Krūmiņas ir saņemts iesniegums, ar kuru viņa atsauc savu dalību Saulkrastu novada domes 
izsludinātajā konkursā uz aģentūras direktora amata vietu.  
A.Deniškāne jautā, kad ir saņemts iesniegums. 
E.Grāvītis atbild, ka iesniegums saņemts 02.05.2018. 
N.Līcis uzdod jautājumu E.Grāvītim, vai ir likums, kas nosaka, ka par domes ārkārtas sēdēm 
deputāti tiek informēti dienas vidū, un par to, ka arī sēde notiek dienas vidū. Šādā veidā tiek 
praktizēts sasaukt domes sēdi ne pirmo reizi.   
E.Grāvītis atbild, ka likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka uz deputātu pieprasījumu ārkārtas sēdes 
sasaucamas ne vēlāk kā trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas un ne vēlāk kā trīs 
stundas pirms ārkārtas sēdes. 
N.Līcis pauž viedokli, ka likums nosaka, ka deputāti jāiepazīstina ar dienas kārtību un materiāliem 
ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes, bet par sasaukšanas laiku nav noteikts, tā ir 
priekšsēdētāja kompetence.  
N.Līcis izsaka viedokli, ka Judīte Krūmiņa ir bijusi ilglaicīga PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” vadītāja, strādājusi kopā ar domes kolektīvu. Līdz šim domes vadība neuzskatīja par 
vajadzību izteikt norādījumus vai aizrādījumus vai regulāri iejaukties rīkotājos pasākumos - darbs 
apmierināja. Domes kompetencē palīdzēt vadītājam darbus vadīt vai organizēt. Šobrīd netiek ļauts 
ilglaicīgai vadītājai pat izteikties, aizstāvēt savu iepriekš paveikto. Budžeta līdzekļi katru gadu tiek 
prasīti daudzkārt lielāki, nekā ir apstiprināti. Ir mēģināts rīkot dažādus citus pasākumus, bet 
budžets vienmēr ir bijis ierobežots, līdz ar to aģentūras vadītājai izpaušanas iespējas ir bijušas 
ierobežotas. Šobrīd estrādē un kultūras namā tiek plānoti apjomīgie remontdarbi, plānots ieguldīt 
apjomīgus finanšu līdzekļus. 
N.Līcis turpina, ka nav pieņemami, kad pretendents uz tik nozīmīgo amata vietu, kā “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” vadītājs, cenšas iegūt amatu ar meliem un citiem līdzekļiem, nav 
pieņemamas metodes, ar kuriem esoša vadītāja no amata tiek padzīta. Vakar ap plkst.9.00 tika 
iesniegts iesniegums par ārkārtas sēdes sasaukšanu, dienas beigās ir saņemtas baumas, ka 
aģentūras vadītāja ir bijusi izsaukta, deputātiem iepriekš bija izdalīti materiāli, kuros bija uzskaitīti 
interešu pārkāpumi, ar ko tiks draudēts, ja vadītāja nepiekritīs. Vadītāja novesta šoka stāvoklī, kā 
rezultātā, iespējams, parakstījusi vienošanos. Ņemot vērā šos apstākļus, N.Līcis vēlas iepazīties ar 
dokumentu, ja tāds ir, kas ir iesniegts vai ir parakstīts. N.Līcis lūdz izsniegt šo dokumentu, un, lai 
varētu izskatīt, lūdz izsludināt pārtraukumu līdz plkst. 15.30. 
 
E.Grāvītis aicina balsot par pārtraukuma izsludināšanu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, N.Līcis, 
L.Vaidere), “PRET”-5 (E.Grāvītis, B.Veide, I.Veide, A.Aparjode, A.Horsts), “ATTURAS”-3 
(A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 
N.Līča priekšlikums ir noraidīts.  

 
E.Grāvītis paskaidro, ka ir saņemts Judītes Krūmiņas iesniegums, ar kuru viņa atsauc savu dalību 
konkursā. Konsultējoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pie šādiem 
apstākļiem, ieteikums bija noraidīt sagatavoto lēmumprojektu.  
E.Grāvītis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu par Judītes Krūmiņas 
apstiprināšanu par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktori uz 
pieciem gadiem ar 2018.gada 9.maiju, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga, N.Līcis, 
L.Vaidere), “PRET”-4 (B.Veide, I.Veide, A.Horsts, A.Aparjode), “ATTURAS”-4 (E.Grāvītis, 
A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece), 
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Lēmums nav pieņemts. 
 

Sēdi slēdz plkst. 14.11 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla nodaļas vecākā 
lietvede  

 I.Gavrilova 

 
Protokols parakstīts 07.05.2018. 


