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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 17.augusts                             Nr.26/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 17. augustā plkst. 12:15 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 12:15 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Ervīns 

Grāvītis, Alens Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola – Ozoliņa, 

Līga Vaidere, Oksana Vanaga, Bruno Veide, Ivars Veide 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki. 

 

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

iemeslu.   

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par Bruno Veides atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata saistībā ar uzticības 

zaudēšanu  

2. Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā 

apstiprināšanu  

3. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai  

4. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu  

5. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un 

kredītiestādē  

 

§1 

Par Bruno Veides atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata saistībā ar 

uzticības zaudēšanu 

Ziņo N.Līcis. 

E.Grāvītis noskaidro iesnieguma iesniegšanas būtību. 

N.Līcis izskaidro Bruno Veides darba stilu un uzskata, ka tiek kavēts Domes darbs un tiek papildus 

noslogoti Domes darbinieki. Ziņo par jautājumiem, kuri uz doto mirkli tiek izmeklēti.   

A.Horsts uzskata, ka pašvaldībai ir nodarīti materiālie zaudējumi. 

N.Līcis ziņo, ka ir jāizvērtē kā tika skaņoti vairāki projekti un uzskata, ka ir svarīgi, lai Domē darbs 

noritētu saskaņoti, nevis apzināti kavēt darbus.  
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E.Grāvītis izsaka savu viedokli par to, ka Bruno Veide tiek atbrīvots no amata, sakarā ar to, ka 

atbalstījis opozīciju un centies noskaidrot taisnību. 

N.Līcis informē, ka ir bijusi apzināta darbu kavēšana un nevēlēšanās kārtējos jautājumus izskatīt 

Domes sēdē, bet gan skatīt domes ārkārtas sēdē, kavējot Domes darbu un noslogojot darbiniekus. 

B.Veide uzskata, ka iesniegtais deputātu pieprasījums nav patiess. Piekrīt, ka iesaistījies visos 

saimnieciskos jautājumos, bet nepiekrīt, ka projekti ir neizpildīti un realizēti slikti. Ziņo, ka 6 ielu 

būvniecības projekta sākotnējās versijas skaņošanā ir arī piedalījies pats priekšsēdētājs Normunds 

Līcis. Informē par būvniecības darba kvalitāti pašvaldībā. B.Veide ziņo, ka viņam ir neuzticība 

priekšsēdētājam un priekšsēdētāja padomniekam un uzskata, ka deputāti balso automātiski. 

Diskusija par katlumājas projektu. Diskusijā piedalās N.Līcis un B.Veide. 

B.Veide uzskata, ka iesniegtais deputātu pieprasījums ir viņa nomelnošana.  

A.Horsts izsakās par B.Veides izteikumu, par to, ka deputāti balso automātiski. 

Diskusija par darbu Iepirkumu komisijā. Diskusijā piedalās N.Līcis un B.Veide. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

 Saulkrastu novada domē 2020. gada 17. augustā saņemts astoņu domes deputātu  

pieprasījums par “Par Bruno Veides atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata saistībā 

ar uzticības zaudēšanu”.  

Izskatot pieprasījuma saturu, ņemot vērā apstākli, ka pašvaldībai ir virkne iespēju 

lietderīgāk izmantot domes priekšsēdētāja vietniekam paredzēto atlīdzību, to novirzot pilsētas 

infrastruktūras sakārtošanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome var atlaist (atbrīvot no pienākumiem) domes priekšsēdētāja vietnieku, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode) , PRET”- 7 (M.Kišuro, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), „ATTURAS”- nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Ar 17.08.2020. atbrīvot no amata domes priekšsēdētāja vietnieku Bruno Veidi. 

2. Uzdot domes izpilddirektoram līdz 2020. gada 17. augusta darba laika noslēgumam 

pieņemt no Bruno Veides visas darba vajadzībām nodotās materiālās vērtības un 

pašvaldības inventāru. 

3. Administratīvās nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors Aleksandrs 

Inārs Zaharāns.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums Nr.1882 protokola pielikumā. 

 

N.Līcis izsaka pateicību B.Veidem par paveikto darbu pašvaldībā. 

 

§2 

Par grozījumu Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā apstiprināšanu 

Ziņo N.Līcis. 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča informē, ka nolikumā tiek mainīti nosacījumi 

uz Domes priekšsēdētāja vietnieka amata atlīdzību, norādot, ka tas vairs nav noteikts kā algots 

amats, bet tiks noteikta stundas likme ar koeficientu. 

Diskusija par amata atlīdzības noteikšanu. Diskusijā piedalās N.Līcis un J.Miranoviča.  



3 

 

 

Saulkrastu novada domē saņemts astoņu deputātu pieprasījums, kurā lūgts izskatīt 

jautājumu par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata atlīdzību. 

Ņemot vērā darba apjomu, izpildvaras esošo personāla resursu kā arī novada iedzīvotāju 

skaitu, konstatējams, ka nav nepieciešams domes priekšsēdētāja amatam noteikt algota amata 

statusu un pilnu noslodzi, jo ar šī brīža izpildvaras resursiem ir pietiekoši, lai risinātu jautājumus, 

kas ikdienā mēdz nonākt domes priekšsēdētāja vietnieka dienas kārtībā. Domes priekšsēdētāja 

vietnieks ir nepieciešams, lai nodrošinātu domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa prombūtnes 

laikā, kā arī gadījumos, kad domes priekšsēdētājam vienlaicīgi jābūt vairākās vietās, lai pārstāvētu 

novada intereses.  

Ievērojot norādīto, lai nodrošinātu samērīgu un racionālu budžeta līdzekļu izmantošanu ir 

nepieciešams veikt grozījumus Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā, nosakot, ka tikai domes priekšsēdētāja amats ir algots. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode), PRET”-5 (M.Kišuro, E.Grāvītis, 

A.Dulpiņš, G.Lāčauniece, I.Veide), „ATTURAS”- 2 (B.Veide, A.Deniškāne), 

 

NOLEMJ:  
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikumā; 

2. Lēmums stājas spēkā 17.08.2020. 

 

Lēmums Nr.1883 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā Saulkrastu novada domes 

darbiniekus Gati Vīgantu, Jolantu Rudzīti un Jūliju Miranoviču. 

 

 Lai nodrošinātu atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norisi domes priekšsēdētāja vietnieka 

ievēlēšanai, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”-11 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode, M.Kišuro, G.Lāčauniece, I.Veide), PRET”- 

2 (E.Grāvītis, A.Deniškāne), „ATTURAS”- 2 (B.Veide, A.Dulpiņš), 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai šādā 

sastāvā: 

1.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants; 

1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Rudzīte; 

1.3. Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča. 

 

Lēmums Nr.1884 protokola pielikumā. 

 

Diskusija par balsu skaitīšanas kartību. Diskusijā piedalās N.Līcis un J.Miranoviča. 

J.Miranoviča noskaidro, vai uz Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu tiks 

virzīts vēl kāds kandidāts. 
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A.Deniškāne noskaidro vai A.Horsts nevēlas tikt virzīts uz Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka amata vietu. 

A.Horsts atbild noraidoši. 

 

Plkst. 12.38 tiek paziņots pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai. 

 

Plkst. 12.47 atsākas ārkārtas domes sēde. 

 

§4 

Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka uz Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu tiek izvirzīts viens 

kandidāts - Oksana Vanaga. Noskaidro vai nav nepieciešams lēmums par amatu savienošanu. 

J.Miranoviča atbild, ka Domes priekšsēdētāja vietniekam nav speciālu ierobežojumu savienojot 

amatus. 

N.Līcis lūdz balsu skaitīšanas komisijai saskaitīt vēlēšanu zīmes. 

G.Lāčauniece noskaidro no O.Vanagas kādēļ viņa ir uzņēmusies veikt Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus.  

O.Vanaga atbild, ka vēlas izmantot iespēju pilnveidoties un pārbaudīt savas prasmes un cer, ka ar 

pienākumiem, laikā, kurus tos veiks, tiks galā un uztver šo kā jaunu izaicinājumu. 

B.Veide noskaidro, vai iesaistīsies arī saimnieciskos jautājumos. 

O.Vanaga atbild, ka pienākumi būs jāpilda tad, kad priekšsēdētājs atradīsies atvaļinājumā un tad 

iespēju robežās centīsies tos veikt, tomēr nebūs gatava pieņemt lēmumus par kuriem nav pilnīga 

pārliecība. 

N.Līcis informē, ka ir izpildvara, kas risina saimnieciskos jautājumus.  

Diskusija par priekšsēdētāja dalību saimniecisko jautājumu risināšanā. Diskusijā piedalās 

B.Veide, N.Līcis un A.Horsts. 

 

Plkst. 12.51 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes. 

J.Miranoviča iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem: 

Par O.Vanagu – 8 balsis  (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-

Ozoliņa, A.Aparjode), 

Pret O.Vanagu – 6 balsis (E.Grāvītis, A. Dulpiņš, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, 

I.Veide). 

J.Miranoviča informē, ka M.Kišuro nav veicis atzīmi vēlēšanu zīmē. 

 

Atbilstoši balsu skaitīšanas rezultātiem tiek konstatēts, ka Oksana Vanaga tiek ievēlēta par 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Vienlaikus tiek konstatēts, ka O.Vanaga ir 

Saulkrastu vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos. Atbilstoši likuma “Par 

pašvaldībām” 38.pantam un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

normām nepastāv ierobežojumi savienot domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Saulkrastu 

vidusskolas direktora vietnieka izglītības jautājums amatu. 

Ievērojot norādīto un 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”-8 (N.Līcis, L.Vaidere, 

A.Horsts, S.Osīte, O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode) , PRET”- 6 (E.Grāvītis, 

A. Dulpiņš, B.Veide, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, I.Veide), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

M.Kišuro, 
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NOLEMJ: 

1. Ievēlēt deputātu Oksanu Vanagu  par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

3. Administratīvajai nodaļas personāla speciālistei paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 

Vēlēšanu zīmes pievienotas sēdes protokolam. 

 

Lēmums Nr.1885 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un 

kredītiestādē 

 

Ziņo N.Līcis. 

Diskusija par amata nosaukuma locīšanu. Diskusijā piedalās A.Horsts, N.Līcis, J.Miranoviča un 

S.Ozola – Ozoliņa. 

 

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”-8 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Horsts, S.Osīte, 

O.Vanaga, S.Ancāne, S.Ozola-Ozoliņa, A.Aparjode) , PRET”- 4 (, E.Grāvītis, G.Lāčauniece, 

A.Deniškāne, I.Veide), „ATTURAS”- 3 (B.Veide, A. Dulpiņš, M.Kišuro), 

 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Bruno Veides paraksta tiesības 

Valsts kasē un kredītiestādēs. 

2. N. Līča prombūtnes laikā noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Oksanai Vanagai. 

3. Lēmums stājas spēkā 17.08.2020. 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts kasei un kredītiestādēm. 

 

Lēmums Nr.1886 protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:55 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 17.08.2020. 

 


