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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2018.gada 27.decembrī

Nr. 25/2018

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 27.decembrī plkst. 18.20
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Sēdi atklāj plkst. 18.20
Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide
Sēdi protokolē Lietvedības un personāla nodaļas klientu apkalpošanas speciāliste Alise
Štrombaha
Piedalās deputāti: Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Oksana Vanaga, Līga
Vaidere, Alens Horsts, Selga Osīte, Normunds Līcis, Sandra Ozola-Ozoliņa, Santa Ancāne, Aiva
Aparjode,
Nepiedalās deputāti:
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms)
Ivars Veide (atvaļinājumā)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts
Domes priekšsēdētāja vietnieks B.Veide atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes
sasaukšanas iemeslu un aicina deputātus apstiprināt darba kārtību.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (B.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, A.Horsts, S.Ancāne,
A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja ievēlēšanai,
2. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu,
3. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un
kredītiestādēs.
§1
Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja ievēlēšanai
Ziņo B.Veide.

B.Veide informē, ka ir izteikts priekšlikums par balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ievēlēt
deputātus Līgu Vaideri, Oksanu Vanagu un Alenu Horstu. Deputātiem iebildumu nav.
Lai nodrošinātu atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norisi domes priekšsēdētāja ievēlēšanai,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (B.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, A.Horsts, S.Ancāne,
A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja ievēlēšanai šādā sastāvā:
1.1. Līga Vaidere;
1.2. Oksana Vanaga;
1.3. Alens Horsts.
Lēmums Nr. 959 protokola pielikumā.
Plkst. 18.23 tiek paziņots pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai.
Plkst. 18.28 atsākas ārkārtas domes sēde.
§2
Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
Ziņo B.Veide.
B.Veide dod vārdu Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja amata kandidātam Normundam
Līcim.
Uzstājas N.Līcis. Pateicas kolēģiem, kuri izvirzīja viņu uz minēto amatu. Ir pārliecināts, ka
ikviens Saulkrastu iedzīvotājs vēlas redzēt Saulkrastus skaistākus, un sakārtotu izglītības
sistēmu, infrastruktūru, uzņēmējdarbību un attīstību novadā. Informē, ka centīsies strādāt tā, lai
visi deputāti un Saulkrastos dzīvojošie dažādu nozaru speciālisti tiktu iesaistīti un kopīgi
sadarbotos, lai veicinātu Saulkrastu attīstību.
A.Deniškāne uzdod jautājumu N.Līcim par izglītības sistēmas sakārtošanu Saulkrastos.
N.Līcis atbild, ka izglītības sistēmas sakārtošana ir viens no lielajiem jautājumiem, kuram ir
nepieciešams risinājums 2019.gadā. Informē, ka gala rezultātu nav iespējams panākt viena gada
laikā, un uz doto mirkli nav gatavs risinājums, kā to labāk izdarīt, bet lēmums par minēto
jautājumu jāpieņem ir līdz 2019. gada martam.
A.Deniškāne jautā vai reforma skars arī bērnudārzu un mūzikas skolu.
N.Līcis atbild, ka jāizskata ir visa izglītības sistēma, tai skaitā mūzikas un mākslas skola,
pirmsskolas izglītības iestāde, jauniešu centrs, kā arī kultūras un sporta dzīve, kas iet kopā ar
iepriekš minētajiem piemēriem, tai skaitā transporta sistēma.
A.Deniškāne lūdz skaidrot kāds atbalsts būs uzņēmējiem.
N.Līcis atbild, ka būtu atbildīgais cilvēks, kurš uzrunātu un piesaistītu uzņēmējus par konkrētām
attīstības iespējām Saulkrastos, kā arī mājaslapā izveidotu atsevišķu nodaļu, kura visiem būtu
pieejama un reklamēta. Viens no mērķiem ir izveidot kopīgu uzņēmēju birojnīcu, kur uzņēmēji
atrastos vienkopus, mazos ofisos ar vienu pastkasti.
A.Deniškāne noskaidro vai tiks izveidota jauna štata vieta.
N.Līcis ziņo, ka tāda iespēja pastāv.
B.Veide lūdz balsu skaitīšanas komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes.
Plkst. 18.34 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes.
O.Vanaga iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem:
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Par N.Līci - 8 balsis (A.Horsts, A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga,
S.Ozola-Ozoliņa),
Pret N.Līci - 1 balss (A.Deniškāne),
Atturas – 3 balsis (B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo daļu un 21.panta pirmās daļas
10.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt domes priekšsēdētāju,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm „PAR”- 8 (A.Horsts,
A.Aparjode, S.Ancāne, N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), „PRET”-1
(A.Deniškāne), „ATTURAS”-3 (B.Veide, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš),
NOLEMJ:
1. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju ievēlēt Normundu Līci.
Vēlēšanu zīmes pievienotas sēdes protokolam.
Lēmums Nr. 960 protokola pielikumā.
§3
Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Valsts kasē un kredītiestādēs
Ziņo B.Veide.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika ierosina papildināt lēmuma projekta 2.punktu ar
teikumu: “Līdz lēmuma 1.punktā minēto tiesību spēkā stāšanās brīdim”. Izskaidro, kamēr tiek
nokārtotas paraksta tiesības, N.Līcis nevarēs parakstīt dokumentus.
G.Vīgants informē, ka tas nepieciešams, lai varētu veikt maksājumus Valsts kasē.
G.Lipinika papildus vēlas norādīt, ka lēmumos jānorāda, ka tas ir domes ārkārtas sēdes lēmums.
Likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteiktas domes priekšsēdētāja
tiesības domes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos dokumentus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 12 (B.Veide, A.Dulpiņš, A.Deniškāne,
G.Lāčauniece, O.Vanaga, L.Vaidere, S.Osīte, N.Līcis, S.Ozola-Ozoliņa, A.Horsts, S.Ancāne,
A.Aparjode), „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājam Normundam Līcim.
2. Līdz lēmuma 1.punktā minēto tiesību spēkā stāšanās brīdim un N.Līča prombūtnes laikā
noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Bruno Veidem.
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.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts kasei un kredītiestādēm.
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Lēmums Nr.961 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 18.44
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas klientu
apkalpošanas speciāliste

B.Veide

A.Štrombaha

Protokols parakstīts 04.01.2019.
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