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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

 
2019. gada 9.augustā             Nr. 20/2019 
 
Ārkārtas sēde sasaukta 2019. gada 9.augustā plkst. 13.00 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
 
Sēdi atklāj plkst. 13:08 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha 
 
Piedalās deputāti: Normunds Līcis, Bruno Veide, Alens Horsts, Aiva Aparjode, Līga Vaidere, 
Selga Osīte, Mārtiņš Kišuro, Santa Ancāne, Ervīns Grāvītis, Oksana Vanaga, Sandra Ozola-
Ozoliņa, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Antra Deniškāne, Ivars Veide 
 
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 
 
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts. 
 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 
iemeslu.  
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietas likvidēšanu 
 

§1 
Par domes priekšsēdētāja padomnieka amata vietas likvidēšanu 

 
Ziņo N.Līcis. 
E.Grāvītis ziņo, ka š.g. 9.janvārī tika izveidota domes priekšsēdētāja padomnieka amata vieta un 
uzskata, ka pa visu šo laiku paveikts ir ļoti maz un tādejādi eksperiments par minēto amata vietu 
ir izgāzies. Informē, ka domes darbinieki pamet darbu, kā arī domes priekšsēdētāja padomnieks 
domes sēdes laikā, izsakot padomus, reizēm apvaino domes darbiniekus. Uzskata, ka 6 mēneši bija 
pietiekoši ilgs laiks, lai būtu iespējams novērtēt domes priekšsēdētāja padomnieka pienesumu  
domes darbā, tādēļ ierosina atteikties no minētā amata. 
A.Deniškāne pievienojas E.Grāvīša teiktajam, un informē, ka Saulkrastu kultūras centra vadītāja 
vietniece arī iet prom no darba, jo jūtas nenovērtēta un neatbalstīta, kas ir saistīts ar domes 
priekšsēdētāja padomnieka izteikumiem. 
N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 
Juridiskās nodaļas vadītāja G.Lipinika informē deputātus par interešu konfliktu balsojot. 
 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 7 (B.Veide, M.Kišuro, E.Grāvītis, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, I.Veide), „PRET”- nav, „ATTURAS”- 8 (N.Līcis, 
A.Horsts, A.Aparjode, L.Vaidere, S.Osīte, S.Ancāne, O.Vanaga, S.Ozola-Ozoliņa), 
Lēmums nav pieņemts. 
 
Sēdi slēdz plkst. 13.13 
 
Sēdi vadīja 
Domes priekšsēdētājs  N.Līcis 
 
Sēdi protokolēja 
Lietvedības nodaļas vecākā lietvede        ________________    A.Štrombaha 
 
Protokols parakstīts 12.08.2019. 
 


