
APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU DEPUTĀTU KOPSAPULCES 

PROTOKOLS 

 

2020.gada 29.oktobrī Nr.1/2020 

 

Kopsapulce sasaukta 2020.gada 29.oktobrī plkst.15:00 ar videokonferences starpniecību 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos  

 

Kopsapulci atklāj plkst. 15:00 

Kopsapulci vada: Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Protokolē:  Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas  

vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Kopsapulcē piedalās: 

Saulkrastu novada deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Alens Horsts, 

Mārtiņš Kišuro (pievienojās plkst.15:07), Guna Lāčauniece, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga 

Vaidere, Oksana Vanaga, . 

 

Limbažu novada deputāti: Didzis Zemmers, Aigars Legzdiņš,  Reinis Siliņš, Ģirts Vilciņš, Andis 

Lēnmanis, Taiga Plitniece, Ziedonis Rubezis, Andris Garklāvs, Jānis Bārbalis. 

 

Sējas novada deputāti: Guntis Liepiņš, Inta Petrova,  Kristaps Lūsis,  

 

Nepiedalās: 

Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Selga Osīte, Bruno Veide, Ivars Veide, Gunta Ozola, Edmunds 

Zeidmanis, Ineta Zariņa, Agris Briedis, Andis Zaļaiskalns, Gundars Plešs, Marita Iekļava, Astrīda 

Pastare, Dace Roziņa, Māris Iekļavs, Normunds Broks, Normunds Kalniņš 

 

Kopsapulcē piedalās Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija 

Miranoviča, Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja 

Irina Gavrilova. 

 

N.Līcis atklāj kopsapulci un informē, ka ir ieradies nepieciešamais deputātu skaits, lai sapulce būtu 

lemttiesīga. 

 

§1 

Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanām 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka balsojums tiks veikts mutiski, kurā nosaucot katra deputāta vārdu, 

katram būs jāpaziņo savs balsojums.   

A.Horsts noskaidro par kārtību kādā tiks ievēlēti komisijas locekļi. 

J.Miranoviča izskaidro, ka par katru pretendentu deputāti balso atsevišķi un gala rezultātā balsis 

tiek saskaitītas kopā un ja balsu skaits ir vienāds, tad par šiem pretendentiem tiek veikta 

pārbalsošana. 

A.Horsts noskaidro kā tiek ievēlēts Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. 

N.Līcis atbild, ka Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju arī ievēl deputāti. Papildus informē, ka domes 

priekšsēdētājs sasauc pirmo Vēlēšanu komisijas sēdi, kurā tiek ievēlēts komisijas sekretārs un 

tālāk, Vēlēšanu komisija organizē vēlēšanu iecirkņu norisi un nepieciešamības gadījumā pieņem 

papildspēkus, lai nodrošinātu Vēlēšanu komisijas darbu katrā iecirknī atsevišķi. 

A.Garklāvs noskaidro, kuri deputāti balsos par Vēlēšanu komisijas sastāvu. 
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J.Miranoviča izskaidro, ka tiklīdz būs saņemti visi kandidātu pieteikumi, apvienojamo novadu 

deputāti balsos kopā kā šajā kopsapulcē. 

A.Garklāvs sniedz savu viedokli par nepiedalīšanos balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu. 

Izklāsta, ka ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas likuma tapšanas gaitā pieļautos 

nedemokrātiskos iedzīvotāju tiesību ierobežojumus pilnvērtīgi piedalīties likumdošanas procesā 

ārkārtas situācijas dēļ, kā arī likuma tapšanas gaitā pieļautos Latvijas Republikas Satversmes un 

Eiropas vietējo pašvaldību hartas normu pārkāpumus, kā rezultātā Limbažu novadam tiek atšķelts 

Skultes pagasts, uzskata, ka piedalīšanās šī lēmuma pieņemšanā ir kārtējā demokrātijas procesa 

imitācija un liekulība parādot it kā normālu procesa norisi. Uzskata, ka jebkura vai pat visu 

Limbažu un Sējas novada deputātu balsu ietekme uz lēmumprojektu, pārstāvot Skultes vai Sējas 

iedzīvotāju intereses, ir maznozīmīga, respektīvi, šajā gadījumā ir tikai formāla. A.Garklāvs 

informē, ka viņam nav bijis pieņemams minētā likuma tapšanas process, kā rezultāts ir arī šīs sēdes 

lēmumprojekts apvienoto domju izskatā. Informē, ka nebalsos par sagatavoto lēmumprojektu un 

aicina arī citus līdzīgi domājošos deputātus to nedarīt. Lūdz izteikto viedokli pievienot pie 

lēmuma. 

J.Miranoviča atbild, ka izteiktais viedoklis tiks atspoguļots kopsapulces protokolā. 

N.Līcis informē, ja apvienojamo novadu deputāti paši neievēlēs Vēlēšanu komisiju, tad komisiju 

iecels Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Aicina deputātus balsot par sagatavoto 

lēmumprojektu. 

 

Izskatot Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 25.09.2020. vēstuli „Par novadu 

vēlēšanu komisiju izveidošanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanām”, lai 2021.gada pašvaldību 

vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. 

gada 1. decembrim nepieciešams ievēlēt novada vēlēšanu komisiju. Saskaņā ar Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktu, pašvaldību domes sasauc visu 

apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju.  

Atbilstoši Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas Centrālās vēlēšanu 

komisijai sniegtajam skaidrojumam par Likuma normas vienveidīgu un pareizi piemērošanu,  

deputātu kopsapulcē katra deputāta balss matemātiskā vērtība ir proporcionāla attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam, līdz ar to, lai aprēķinātu novada deputāta balss svaru, novadā 

ietilpstošo iedzīvotāju skaitu izdala ar novada deputātu skaitu.  Aprēķinā tiek izmantoti aktuālie 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra dati. 

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem uz 

01.07.2020. iedzīvotāju skaits Saulkrastu novadā sastāda 7532, Skultes pagastā – 2736, Sējas 

novadā – 2330. 

Ievērojot, ka Saulkrastu novada un Limbažu novada domju deputātu skaits ir 15, Sējas 

novada domes deputātu skaits - 9, attiecīgi viena Saulkrastu novada domes deputāta svērtais balsu 

svars ir 502, Limbažu novada domes deputāta – 182 un Sējas novada deputāta - 259. 

Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

4.punkta izpildi, pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu,  

 

APVIENOJAMO PAŠVALDĪBU DEPUTĀTI, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, 

S.Ancāne, A.Aparjode, A.Deniškāne, A.Horsts, M.Kišuro, G.Lāčauniece, S.Ozola – Ozoliņa, 

L.Vaidere, O.Vanaga, D.Zemmers, G.Liepiņš, K.Lūsis, deputātu svērtais balsu svars - 5720) 

„PRET”- nav, „ATTURAS”- 4 (R.Siliņš, A.Lēnmanis, T.Plitniece, Z.Rubezis, deputātu svērtais 

balsu svars -728), balsojumā nepiedalās I.Petrova (tehnisku iemeslu dēļ), A.Legzdiņš, 

Ģ.Vilciņš, A.Garklāvs, J.Bārbalis,  

 

NOLEMJ: 
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1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. 

2. Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt no 

2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 20.novembrim. 

3. Kandidātu pieteikumi iesniedzami klātienē Saulkrastu novada domē, Sējas novada domes, 

Limbažu novada domes Klientu apkalpošanas centros, vai pasta sūtījumā, atbilstoši likuma 

„Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 

prasībām (pielikumā - vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa). 

4. Informāciju, lēmumu un pieteikuma veidlapu publicēt Saulkrastu novada domes, Sējas 

novada domes, Limbažu novada domes mājas lapās un izlikt redzamās vietās pie domes 

vai pagasta pārvaldes ēkām. Saņemtos pieteikumus Sējas novada dome un Limbažu novada 

dome 2 (divu) darba dienu laikā nosūta Saulkrastu novada domei. 

 

Diskusija par veiktā balsojuma rezultātiem. Diskusijā piedalās A.Garklāvs, N.Līcis un J.Bārbalis 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

 

Kopsapulci vadīja 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs   ____________ Normunds Līcis 

 

Kopsapulci protokolēja 

Saulkrastu novada domes 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

  

 
 

 

 


