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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS  
2017.gada 21.jūnijā  Nr. 9/2017 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 21.jūnijā 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, 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 pašvaldības administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 
 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi.  
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai 
2. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
3. Par Normunda Līča atbrīvošanu no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amata 
4. Par Guntara Zonberga atbrīvošanu no Skultes ostas valdes locekļa amata 
5. Par Bruno Veides iecelšanu Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā 
6. Par Alena Horsta iecelšanu Skultes ostas valdes locekļa amatā 
7. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un 

kredītiestādē 
8. Par deputāta Igora Akulova pilnvaru izbeigšanu 

 
§1 

Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu  
domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai 

Ziņo E.Grāvītis. Ierosina iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā Saulkrastu novada domes 
darbinieces Vitu Plēpi, Dainu Kučeruku un Stellu Veismani. Deputātiem iebildumu nav. 
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 Lai nodrošinātu atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norisi domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanai, 
 
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: 

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai šādā 
sastāvā: 

1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Vita Plēpe; 
1.2. Iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka; 
1.3. Nekustamā īpašuma speciāliste Stella Veismane. 

 
Lēmums Nr.2 protokola pielikumā 

 
§2 

Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 
Ziņo E.Grāvītis. 
E.Grāvītis aicina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. 
J.Grabčiks par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza N.Līci. 
E.Grāvītis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza B.Veidi. 
 
E.Grāvītis lūdz balsu skaitīšanas komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes.  
Plkst. 14.02 tiek paziņots 10 minūšu pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai. 
Sakarā ar to, ka vēlēšanu zīmes tika sagatavotas ātrāk, E.Grāvītis ierosina turpināt sēdi 
plkst.14.06. Deputātiem nav iebildumu. 
E.Grāvītis dod iespēju izteikties izvirzītajiem kandidātiem. 
 
Uzstājas N. Līcis. Turpmākie gadi ir ļoti nozīmīgi Saulkrastu attīstībā. Nepieciešams pieņemt 
lēmumus, kas ilgtermiņā ietekmēs novada attīstību - par to kādi projekti tiks virzīti, kādi 
prioritārie projekti, kā tie tiks finansēti. N.Līcis uzskata, ka ir guvis pietiekoši lielu iedzīvotāju 
atbalstu Saulkrastu novada domes vēlēšanās. Novadā ir daudz iedzīvotāju, kuri vēlas ievest 
pārmaiņas. N.Līcis uzskata, ka ar savas komandas palīdzību, varēs ievest šādas pārmaiņas, risināt 
novadam tik svarīgus jautājumus, tāpēc gatavs kandidēt ne tikai uz domes priekšsēdētāja amatu, 
bet arī uz domes priekšsēdētāja vietnieka amatu. Pateicās visiem deputātiem, domes kolēģiem, 
iestāžu darbiniekiem un tiem daudziem vēlētājiem, kas atbalstīja N.Līča komandu. 
 
Uzstājas B.Veide. Pateicās par savas kandidatūras izvirzīšanu. Piekrīt N.Līcim, ka ir 
nepieciešams virzīt novadam svarīgus projektus, pārsvarā saistītus ar būvniecības darbiem. 
Informē, ka viņa aktīvs darbs Saulkrastos sācies pirms septiņiem gadiem, kad uzsāka strādāt SIA 
“Saulkrastu komunālserviss”, kur darbs tika saistīts ar pašvaldības saimniecisko dzīvi – 
ūdenssaimniecību, siltumu un ceļiem, kur B.Veide ieguvis lielu pieredzi.  B.Veide informē par 
1.5 gada darba pieredzi izpilddirektora palīga amatā Salacgrīvas novadā, darba pienākumi bija 
saistīti ar būvniecības darbu projektu vadību, uzraudzību. Uzskata, ka līdzšinēja pieredze ir 
atbilstoša priekšsēdētāja vietnieka amata ieņemšanai.  
 
J.Grabčiks uzskata, ka priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumi nav aprobežoti tikai ar 
celtniecības vai labiekārtošanas darbiem, tie ir daudz plašāki - tā ir pārstāvniecība, sabiedriskā 
dzīve, komunicēšana. Tie Saulkrastu vēlētāji, kuri nobalsoja par partiju “Vienotība”, 
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apliecinājuši, ka ir novērtējuši N.Līča darbu. J.Grabčiks novēl veiksmi nākamajam domes 
priekšsēdētāja vietniekam un aicina deputātus balsot par N.Līci. 
 
Plkst. 14.16 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes. 
V.Plēpe iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem: 
par B.Veidi – 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 – 4 balsis (L.Vaidere, S.Osīte, J.Grabčiks, N.Līcis). 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 
10.punktu un 40.panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm „PAR”-10 (E.Grāvītis, 
A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, I.Akulovs, 
M.Kišuro), „PRET”-4 (N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Ievēlēt deputātu Bruno Veidi par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 
2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
Lēmums Nr.3 protokola pielikumā. 

 
§3 

Par Normunda Līča atbrīvošanu  
no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amata 

Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 21.06.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, I.Akulovs, M.Kišuro), „PRET’’-4 
(N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte), „ATTURAS”- nav, pildot likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu 
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs,  
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Normundu Līci no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amata ar 
2017.gada 21.jūniju. 

 
Lēmums Nr.4 protokola pielikumā. 
 

§4 
Par Guntara Zonberga atbrīvošanu  

no Skultes ostas valdes locekļa amata 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 21.06.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-13 (E.Grāvītis, S.Osīte, N.Līcis, J.Grabčiks, 
L.Vaidere, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, M.Kišuro, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts); „PRET’’-nav; „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs, 
 
NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Guntaru Zonbergu no Skultes ostas valdes locekļa amata ar 2017.gada 21.jūniju. 
 
Lēmums Nr.5 protokola pielikumā. 
 

§5 
Par B.Veides iecelšanu  

Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā 
Ziņo E.Grāvītis 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 21.06.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, I.Akulovs, M.Kišuro), „PRET’’-4 
(N.Līcis, J.Grabčiks, L.Vaidere, S.Osīte), „ATTURAS”-nav, pildot likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu 
pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs, 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi par Skultes ostas 
valdes priekšsēdētāja vietnieku ar 2017.gada 22.jūniju. 

 
Lēmums Nr.6 protokola pielikumā. 
 

§6 
Par Alena Horsta iecelšanu  

Skultes ostas valdes locekļa amatā 
Ziņo E.Grāvītis 
J.Grabčiks nesaskata iemeslu iecelt A.Horstu Skultes ostas valdes locekļa amatā. 
J.Grabčiks izvirza Skultes ostas valdes locekļa amatam deputātu A.Dulpiņu. 
A.Dulpiņš noņem savu kandidatūru. 
L.Vaidere izvirza deputātu N.Līci iecelšanai Skultes ostas valdes locekļa amatā. 
E.Grāvītis aicina nobalsot par N.Līča iecelšanu Skultes ostas valdes locekļa amatā. 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 4 (N.Līcis, S.Osīte, J.Grabčiks, L.Vaidere), 
„PRET’’- 8 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, 
A.Horsts), „ATTURAS”- 1 (M.Kišuro), pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs,  
Lēmums nav pieņemts. 
 

Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 21.06.2017. iesniegumu, 
pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu,  
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts), „PRET’’- 4 (N.Līcis, S.Osīte, 
J.Grabčiks, L.Vaidere), „ATTURAS”- 1 (M.Kišuro), pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs, 
 
NOLEMJ: 

1. Iecelt Saulkrastu novada domes deputātu Alenu Horstu par Skultes ostas valdes locekli ar 
2017.gada 22.jūniju. 
 

Lēmums Nr.7 protokola pielikumā. 
 

§7 
Par Saulkrastu novada pašvaldības  

amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un kredītiestādē 
Ziņo E.Grāvītis. Lūdz papildināt lēmumprojekta 2.punktu ar priekšsēdētāja vietnieka vārdu, 
uzvārdu. 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteiktas domes 

priekšsēdētāja tiesības domes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos 
dokumentus. Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja prombūtnes laikā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-10 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, I.Akulovs, M.Kišuro); „PRET’’- 1 
(L.Vaidere); „ATTURAS”-3 (N.Līcis, J.Grabčiks, S.Osīte), 
 
NOLEMJ: 

1. Noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājam Ervīnam Grāvītim. 

2. E.Grāvīša prombūtnes laikā noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un 
kredītiestādēs Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Bruno Veidi. 

3. Noteikt otrās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei Jolantai Rudzītei. 

4. J.Rudzītes prombūtnes laikā noteikt otrās paraksta tiesības Valsts kasē un 
kredītiestādēs galvenās grāmatvedes vietniecei Astrīdai Andersonei. 

 
Lēmums Nr.8 protokola pielikumā. 

§8 
Par deputāta Igora Akulova deputāta pilnvaru izbeigšanu  

Ziņo E.Grāvītis. Uzdod jautājumu Juridiskās nodaļas vadītājai H.Bilai, cik īsā termiņā var uzlikt 
Vēlēšanu komisijai nozīmēt nākamo deputāta kandidātu.  
H.Bila atbild - līdz š.g. 26.jūnijam. 
L.Vaidere jautā I.Akulovam – vai kandidējot Jūs nezinājāt, ka nevarēsiet apvienot Skultes ostas 
pārvaldnieka pienākumus ar deputāta darba pienākumiem? 
I.Akulovs atbild, ka varēja atteikties arī no Skultes ostas pārvaldnieka amata, bet, ņemot vērā 
uzsāktos projektus un iesākto darba apjomu, ir svarīgi pabeigt iesāktos darbus. 
 



6 
 

Izskatot deputāta Igora Akulova (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””- “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”) 21.06.2017. iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu, pamatojoties uz 
likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmās 
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir 
pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un LR likuma „Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likuma” 43.pantu,  
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-9 (E.Grāvītis, A.Dulpiņš, S.Ancāne, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, B.Veide, I.Veide, A.Horsts, M.Kišuro); „PRET’’- 4 (N.Līcis, 
J.Grabčiks, S.Osīte, L.Vaidere); „ATTURAS”-nav , pildot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Akulovs, 
 
NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar 2017.gada 21.jūniju domes deputāta Igora Akulova deputāta pilnvaras pirms 
termiņa, sakarā ar  I.Akulova 2017.gada 21.jūnija iesniegumu par deputāta pilnvaru 
nolikšanu. 

2. Uzdot Saulkrastu novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 26.jūnijam noteikt nākamo 
deputāta kandidātu no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!””- “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” saraksta, kurš stāsies Igora Akulova vietā. 

 
Lēmums Nr.9 protokola pielikumā. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 14:31 
 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
Lietvedības un personāla 
nodaļas vecākā lietvede  

 Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 22.06.2017. 
 
 


