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Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 21.jūnijā plkst. 10.00
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dagnija Gurtiņa
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede Irina Gavrilova
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Andris Dulpiņš, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Mārtiņš
Kišuro, Antra Deniškāne, Igors Akulovs, Normunds Līcis, Jurģis Grabčiks, Līga Vaidere, Selga
Osīte, Bruno Veide, Ivars Veide, Alens Horsts
Nepiedalās deputāti: Oksana Vanaga (atvaļinājumā)
Sēdē piedalās Saulkrastu novada vēlēšanu komisija, pašvaldības administrācijas darbinieki un
pašvaldības iestāžu vadītāji
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Darba kārtība:
1. Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

I daļa
§1
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Gurtiņa pārliecinās vai deputātu skaits sasniedz
kvorumu. Ieradušies 14 deputāti: I.Akulovs, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, A.Dulpiņš,
J.Grabčiks, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte, L.Vaidere, B.Veide, I.Veide. Nav
ieradusies deputāte O.Vanaga, kura informējusi vēlēšanu komisiju par iemeslu – deputāte ir
atvaļinājumā un iepriekš ir iegādājusies ceļojumu.
D.Gurtiņa atklāj sēdi. Ierosina par sēdes protokolisti apstiprināt Saulkrastu novada domes
Lietvedības un personāla nodaļas vecāko lietvedi Irinu Gavrilovu. Deputātiem iebildumu nav.
D.Gurtiņa ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.

Deputāts J.Grabčiks par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu N.Līci
no partijas “VIENOTĪBA”.
Deputāts A.Dulpiņš par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu
E.Grāvīti no nacionālās apvienības “Visu Latvijai”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.
D.Gurtiņa ierosina nobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu uzvārdu
ierakstīšanu atklātās balsošanas vēlēšanu zīmēs.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”– 14 (I.Akulovs, S.Ancāne, A.Aparjode,
A.Deniškāne, A.Dulpiņš, J.Grabčiks, E.Grāvītis, A.Horsts, M.Kišuro, N.Līcis, S.Osīte,
L.Vaidere, B.Veide, I.Veide); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
pārtraukt kandidātu izvirzīšanu novada domes priekšsēdētāja amatam.
D.Gurtiņa dod iespēju izteikties izvirzītajiem kandidātiem un lūdz deputātu priekšlikumus
uzstāšanās laika ierobežojumam. D.Gurtiņa un A.Aparjode ierosina noteikt uzstāšanās laiku līdz
3 minūtēm.
Deputāts J.Grabčiks ierosina noteikt domes priekšsēdētāja kandidāta uzstāšanās laiku līdz 20
minūtēm.
D.Gurtiņa aicina nobalsot par domes priekšsēdētāja kandidāta uzstāšanās laiku līdz 3 minūtēm,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”– 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne,
A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, I.Akulovs, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), “PRET” -4
(S.Osīte, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere), “ATTURAS” – nav,
D.Gurtiņa aicina nobalsot par domes priekšsēdētāja kandidāta uzstāšanās laiku līdz 20 minūtēm,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR -4” (S.Osīte, N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere),
“PRET” – 10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne,
I.Akulovs, B.Veide, I.Veide, A.Horsts ), “ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
Noteikt novada domes priekšsēdētāja kandidāta uzstāšanās laiku līdz 3 minūtēm.
Uzstājas N. Līcis. Informē, ka šajās vēlēšanās kandidējis uz domes priekšsēdētāja amatu.
Uzskata, ka tie Saulkrastu novada iedzīvotāji, kas par viņu balsoja, noteikti ir balsojuši par
izmaiņām pašvaldības darbā. N.Līča redzējums ir veidot godīgu un modernu pārvaldību, lai
nebūtu jāklausās pārmetumi par noslēgtajiem līgumiem, vai aizdomīgām sarunām ar attīstības
projektu virzītājiem. Prioritātes novadā ir izglītība, infrastruktūra un uzņēmējdarbība. Šobrīd
novads ir nozīmīgas situācijas priekšā, ir jāapgūst ES fondu finansētie projekti – estrādes
pārbūve, ielu infrastruktūra, bibliotēkas siltināšana un citi mazāki projekti, kas prasa lielus
finanšu ieguldījumus arī no pašvaldības puses un izsvērtus lēmumus. N.Līcis norāda, ka
jāfinansē arī projekti, kuriem nav ES fondu finansējums – ielu projekti, L. Paegles, A. Kalniņa,
Baltijas un citas ielas, jāremontē tilti, nepieciešamas jaunas vietas bērnudārzā, piebūve
Saulkrastu vidusskolai, telpas Mūzikas un mākslas skolai Saulkrastos. Saulkrastus redz kā vietu,
kuru izvēlas jaunās ģimenes, veidojas jauni uzņēmumi, domes kolektīvs un iestādes strādā
saliedēti. N.Līcis pateicās visiem pašvaldības kolēģiem, visiem atbalstītājiem, kas ir balsojuši
vēlēšanās.
Uzstājas E.Grāvītis. Pateicās deputātiem, vēlētājiem, kolēģiem, vēlēšanu komisijai. Informē, ka
ir vadījis šo pašvaldību pēdējos 12 gadus un šajā laikā pašvaldība ir piedzīvojusi vērā ņemamas
pārmaiņas un izaugsmi. Tādu pašvaldības attīstību E.Grāvītis redz arī nākotnē. Protams, ir lietas,
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kas ir jāpamaina, ir lietas, kuras noteikti var izdarīt labāk un tas arī būs izaicinājums jaunajam
sasaukumam.
Deputāts J.Grabčiks uzrunā deputātus. Katram deputātam ar pilnu individuālu atbildību jāpārstāv
novada iedzīvotāji, nevis jāpieņem politisko nodaļu vadītāju lēmumi. Partiju un privāta vēlme
nav noteicoša, noteicošais ir pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmumu viedoklis. Jārīkojas tikai un
vienīgi novada labā.
D.Gurtiņa ierosina par balsu skaitīšanas komisiju izvirzīt vēlēšanu komisijas pārstāves Vitu
Plēpi, Sabīni Plēpi, Gunitu Māleri, Stellu Veismani un Dainu Kučeruku, par komisijas
priekšsēdētāju iecelt Vitu Plēpi.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (E.Grāvītis, S.Osīte, N.Līcis, J.Grabčiks,
L.Vaidere, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, I.Akulovs, B.Veide,
I.Veide, A.Horsts), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja ievēlēšanai šādā sastāvā:
1. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Vita Plēpe;
2. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Daina Kučeruka;
3. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Stella Veismane;
4. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Gunita Mālere;
5. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Sabīne Plēpe.
Tiek paziņots 10 minūšu pārtraukums, lai tiek sagatavotas vēlēšanu zīmes un lai deputāti
varētu izdarīt savu izvēli.
Plkst.10.27 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Gurtiņa iepazīstina deputātus ar vēlēšanu
rezultātiem: par E.Grāvīti – 10 balsis (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro,
A.Deniškāne, I.Akulovs, B.Veide, I.Veide, A.Horsts),
Par N.Līci – 3 balsis (L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks), atturas -1 (N.Līcis).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta otro, trešo un ceturto daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu un 40.pantu un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm „PAR”-10 (E.Grāvītis,
A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, I.Akulovs, B.Veide, I.Veide, A.
Horsts), „PRET” -4 (N.Līcis, L.Vaidere, J.Grabčiks, S.Osīte), „ATTURAS” – nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt deputātu Ervīnu Grāvīti par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju
2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 19.panta otro daļu, Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājai D.Gurtiņai parakstīt domes lēmumu par domes priekšsēdētāja
ievēlēšanu.
Lēmums Nr.1 protokola pielikumā
II daļa
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs E.Grāvītis.
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E.Grāvītis paziņo par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 2017.gada 21. jūnijā plkst.14.00

Sēdi slēdz plkst. 10.33
Sēdi vadīja:
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

D.Gurtiņa

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas
vecākā lietvede

Irina Gavrilova

Protokols parakstīts 22.06.2017.
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