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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

2019.gada 3.augustā  Nr. 18/2019 

 

Ārkārtas sēde sasaukta 2019.gada 3.augustā plkst. 9:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Irina Gavrilova 

 

Piedalās deputāti: Selga Osīte, Līga Vaidere, Alens Horsts, Santa Ancāne, Aiva Aparjode, 

Sandra Ozola-Ozoliņa, Oksana Vanaga 

 

Nepiedalās deputāti:  

Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 

Bruno Veide (iemesls nav zināms) 

Ivars Veide (iemesls nav zināms) 

Antra Deniškāne (iemesls nav zināms) 

Andris Dulpiņš (iemesls nav zināms) 

Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms) 

Guna Lāčauniece (iemesls nav zināms) 

 

Sēdē piedalās pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs Inārs Zaharāns, Juridiskās nodaļas vadītāja 

Gita Lipinika 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu. Informē, ka uz sēdi ir ieradušies 8 deputāti, sēde var notikt.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietas likvidēšanu 

 

§1 

Par domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietas likvidēšanu 

Ziņo N.Līcis. Domes darbs nav vienkāršs, specifisks. Daudz jautājumi ir iekavēti, šī gada laikā 

nav izveidota efektīva un dinamiska pārvalde, kas atspoguļojas arī ministrijas pārmetumos 

saistībā ar novadu reformu. Viens no ministrijas pārmetumiem, ka mūsu novadā nav 

uzņēmējdarbības atbalsta programmas. Šobrīd tas tiek skatīts kā primārais jautājums. Domes 

priekšsēdētāja padomnieks /vārds, uzvārds/ aktīvi iesaistās un risina uzņēmējdarbības 

jautājumus,  darbojies arī sabiedriskajā darbā. Darbs nav viegls. 
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2 

 

N.Līcis pauž viedokli par domes priekšsēdētāja padomnieka darbu, par novada attīstības un 

novada reformas jautājumiem. 

 N.Līcis lūdz precizēt lēmumprojekta 1.punkta datumu uz “3.oktobri”, jo saskaņā ar koplīgumu 

jābrīdina darbinieku ne vēlāk kā divi mēneši iepriekš.  Lūdz precizēt amata nosaukumu uz 

“Saulkrastu novada domes domes priekšsēdētāja padomnieks”. Atbilstoši nolikumam jābūt 

norādītam lēmumprojekta sagatavotājam, ierosina ierakstīt deputāta priekšlikuma pirmo 

iesniedzēju – E.Grāvīša kungu. Precizēt lēmumprojekta virsrakstu – “Domes ārkārtas sēdes 

lēmums”. 

N.Līcis aicina neatbalstīt priekšlikumu likvidēt domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietu. 

A.Horsts jautā G.Lipinikai par deputātu pieprasījumu. Norāda, ka dokumentā ir minēts, ka ir 

parakstījušies septiņi deputāti, bet ir tikai seši paraksti. Jautā, vai šis dokuments varētu būt 

nekorekts, iespējams viltots. 

G.Lipinika skaidro, ka deputātu priekšlikums jāņem vērā. 

 N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot “PAR”- nav, “PRET”-7 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Horsts, S.Ancāne, A.Aparjode, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), “ATTURAS”-1 (S.Osīte), 

Lēmums nav pieņemts. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.12 

 

 

Sēdi vadīja   

Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 

   

Sēdi protokolēja   

Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

I.Gavrilova 

 

Protokols parakstīts 06.08.2019. 


