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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

2021. gada 1.jūlijs                                          Nr.2/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 1. jūlijā plkst. 14:00 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

Sēdi atklāj plkst. 14:05 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Andris Dulpiņš, Ervīns Grāvītis, Guntis Liepiņš, Inta Petrova, Jurģis Grabčiks, 

Liena Ozoliņa, Māris Iekļavs, Mārtiņš Kišuro, Normunds Broks, Oksana Vanaga,  Raimonds 

Kalniņš, Raivo Jēkabsons, Santa Ancāne, Toms Turlajs  

 

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 saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  

2. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu  domes priekšsēdētāja vietnieku  ievēlēšanai  

3. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu  

4. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu 

5. Par deputātu ievēlēšanu  Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā  

6. Par deputātu ievēlēšanu  Sociālo jautājumu komitejas sastāvā  

7. Par deputātu ievēlēšanu  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā  

8. Par deputātu ievēlēšanu  Finanšu komitejas sastāvā  

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

kredītiestādēs  

10. Par Saulkrastu novada Bāriņtiesas izveidi  

11. Par Saulkrastu novada domes un Saulkrastu novada pašvaldības veidlapu apstiprināšanu  

12. Par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomē  

13. Par Alena Horsta atbrīvošanu no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja amata  

14. Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu 

15. Par Skultes ostas valdes locekļa apstiprināšanu  

16. Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada domes deputātu  atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikums” apstiprināšanu  

17. Par jaunveidojamā novada darbības uzsākšanas nodrošināšanu  

mailto:pasts@saulkrasti.lv
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§1 

Par saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka nolikumā jāprecizē, ka Sējas sporta centrs tuvākajā laikā varētu 

apvienoties ar Sējas pamatskolu un punktā, kur ir paredzēts kārtējās Domes sēdes laiks norādīt, ka 

tās notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14.00., savukārt komiteju sēdes notiek divas nedēļas 

pirms kārtējās Domes sēdes. 

G.Liepiņš ierosina izvērtēt vai Sējas 2 mazciemi ir iekļaujami pie ciemiem. Aicina precizēt, ka 

Brankšu ciems ir Gāršmuiža. Norāda, ka 16.punkts jāpapildina ar 2 biedrībām - Gaujas ilgtspējīgas 

attīstības biedrību un Rīgas rajona Lauku attīstības biedrību. Nolikumā jāprecizē, ka ir Sējas 

pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”. Papildus norāda, ka 9.12.punktā jāsvītro vārds “Loja”, jo ir 

tikai Sējas kultūras nams. 

O.Vanaga noskaidro vai pie 16.punktā nav jānorāda arī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde. 

N.Līcis atbild, ka ir un aicina papildināt 16.punktu ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldi. 

J.Grabčiks noskaidro, kā tiks lemts par priekšsēdētāja aizvietošanu, ja plānoti divi priekšsēdētajā 

vietnieki. 

Diskusija par priekšsēdētāja aizvietošanu viņa prombūtnes laikā. Diskusijā piedalās N.Līcis, 

Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča un J.Grabčiks. 

G.Liepiņš norāda, ka 120.punkts jāpapildina Sējā esošo Vienoto valsts un pašvaldību klientu 

apkalpošanas centru. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts. 

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajai metodikai 

“Metodika 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” ir izstrādāts 

saistošo noteikumu “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” projekts (turpmāk - Projekts), kas 

nosaka pašvaldības pārvaldes darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību un iedzīvotāju 

tiesības vietējā pārvaldē.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, M.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās S.Ancāne, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” (pielikums 

Nr. 1.). 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmu (pielikumā Nr.2). 

4. Saistošie noteikumi, lēmējvaras struktūrshēma un izpildvaras struktūrshēma stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc noteikumu parakstīšanas. 

5. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt pašvaldības mājas lapā saistošos noteikumus 

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”, Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras un 
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izpildvaras struktūrshēmu pēc tās spēkā stāšanās. 

 

Lēmums Nr.2 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu  domes priekšsēdētāja vietnieku  ievēlēšanai 

 

Ziņo N.Līcis.  

G.Liepiņš ierosina iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā deputātu Normundu Broku. 

S.Ancāna ierosina iekļaut Administratīvās nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču. 

N.Līcis papildus ierosina iekļaut vecāko lietvedi Alisi Krastiņu. Deputātiem iebildumu nav. 

 

 Lai nodrošinātu atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norisi domes priekšsēdētāja vietnieka 

ievēlēšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, O.Vanaga,  R.Kalniņš, 

R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (N.Broks), 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanai šādā 

sastāvā: 

1.1. Normunds Broks; 

1.2. Jūlija Miranoviča; 

1.3. Alise Krastiņa. 

 

Lēmums Nr.3 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka šī lēmuma pieņemšana ir svarīga, jo ir jāapvieno gan Saulkrastu, gan Sējas novads 

un kopā jācīnās par novada turpmāko attīstību, tādēļ izvirza divus domes priekšsēdētāja vietniekus 

– Ervīnu Grāvīti un Gunti Liepiņu. Informē, ka būs divas atsevišķas balsošanas. 

G.Liepiņš piekrīt, ka svarīga ir minētā pāreja un šī apvienošana būs ilgtermiņa. 

J.Grabčiks uzskata, ka šis ir atbildīgs un grūts brīdis, kas prasīs daudz darba un ir svarīgi, lai visi 

deputāti iesaistītos šajā procesā. 

 

N.Līcis lūdz balsu skaitīšanas komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes par E.Grāvīša ievēlēšanu par 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 

Plkst.14:20 tiek paziņots pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai 

 

Plkst.14:30 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes. 

N.Broks iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem: 

Par E.Grāvīti – 15 balsis (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, 

L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, 

T.Turlajs), 

 

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, 
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Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm „PAR”-15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, 

E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, 

O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt deputātu Ervīnu Grāvīti (personas kods [..]) par Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

3. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā un nodrošināt informācijas publicēšanu Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.4 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Lūdz balsu skaitīšanas komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes par G.Liepiņa ievēlēšanu 

par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku. 

 

Plkst.14:30 tiek paziņots pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai 

 

Plkst.14:35 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes. 

N.Broks iepazīstina deputātus ar vēlēšanu rezultātiem: 

Par E.Grāvīti – 14 balsis (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, 

L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, 

T.Turlajs), 

 

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”-14 (N.Līcis, A.Dulpiņš, 

E.Grāvītis, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 1 (G.Liepiņš),  

 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt deputātu Gunti Liepiņu (personas kods [..]) par Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku. 

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

3. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā un nodrošināt informācijas publicēšanu Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.5 protokola pielikumā. 

 

§5 

Par deputātu ievēlēšanu  Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sastāvā 

 

https://info.ur.gov.lv/#/data-search
https://info.ur.gov.lv/#/data-search
https://info.ur.gov.lv/#/data-search
https://info.ur.gov.lv/#/data-search
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Ziņo N.Līcis, ka atbilstoši nolikumam, komitejas priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no komitejas 

vidus paši deputāti. Ierosina Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā ievēlēt – Ervīnu 

Grāvīti, Jurģi Grabčiku, Normundu Broku, Tomu Turlaju, Māri Iekļavu, Normundu Līci un Raivo 

Jēkabsonu. 

 

Lai, atbilstoši  likuma “Par pašvaldībām” 20.panta prasībām nodrošinātu, ka pēc domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas un, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

50.pantu, 51. pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā deputātus: 

1.1. Ervīns Grāvītis; 

1.2. Jurģis Grabčiks;  

1.3. Normunds Broks; 

1.4. Toms Turlajs; 

1.5. Māris Iekļavs; 

1.6. Normunds Līcis; 

1.7. Raivo Jēkabsons. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 2.jūliju. 

 

Lēmums Nr.6 protokola pielikumā. 

 

§6 

Par deputātu ievēlēšanu  Sociālo jautājumu komitejas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis, ka iesniegts priekšlikums par precizētu Sociālo jautājumu komitejas sastāvu - Inta 

Petrova, Guntis Liepiņš, Ervīns Grāvītis, Liena Ozoliņa, Raimonds Kalniņš, Normunds Līcis un 

Oksana Vanaga. Aicina balsot par iesniegto priekšlikumu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Lai, atbilstoši  likuma “Par pašvaldībām” 20.panta prasībām nodrošinātu, ka pēc domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas un, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

50.pantu, 51. pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
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NOLEMJ: 

2. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Sociālo jautājumu komitejā deputātus: 

2.1. Inta Petrova; 

2.2. Guntis Liepiņš; 

2.3. Ervīns Grāvītis; 

2.4. Liena Ozoliņa; 

2.5. Raimonds Kalniņš; 

2.6. Normunds Līcis; 

2.7. Oksana Vanaga. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 2.jūliju. 

 

Lēmums Nr.7 protokola pielikumā. 

 

§7 

Par deputātu ievēlēšanu  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sastāvā ievēlēt – 

Oksanu Vanagu, Raimondu Kalniņu, Normundu Broku, Andri Dulpiņu, Tomu Turlaju, Lienu 

Ozoliņu un Mārtiņu Kišuro. 

 

Lai, atbilstoši  likuma “Par pašvaldībām” 20.panta prasībām nodrošinātu, ka pēc domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas un, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

50.pantu, 51. pantu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā 

deputātus: 

1.1. Oksana Vanaga; 

1.2. Raimonds Kalniņš; 

1.3. Normunds Broks; 

1.4. Andris Dulpiņš; 

1.5. Toms Turlajs; 

1.6. Liena Ozoliņa; 

1.7. Mārtiņš Kišuro. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 2.jūliju. 

 

Lēmums Nr.8 protokola pielikumā. 

 

§8 

Par deputātu ievēlēšanu  Finanšu komitejas sastāvā 

 

Ziņo N.Līcis. Ierosina Finanšu komitejas sastāvā ievēlēt – Normundu Līci, Ervīnu Grāvīti, Gunti 

Liepiņu, Jurģi Grabčiku, Mārtiņu Kišuro, Oksanu Vanagu, Raivo Jēkabsonu, Santu Ancāni un 

Māri Iekļavu. 



7 

 

Lai, atbilstoši  likuma “Par pašvaldībām” 20.panta prasībām nodrošinātu, ka pēc domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas un, 

ievērojot 60.panta pirmajā daļā noteikto, ka Finanšu komiteju vada domes priekšsēdētājs, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

50.pantu, 51. pantu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes Finanšu komitejā deputātus: 

1.1.Normunds Līcis; 

1.2.Ervīns Grāvītis; 

1.3.Guntis Liepiņš; 

1.4.Jurģis Grabčiks; 

1.5.Mārtiņš Kišuro; 

1.6.Oksana Vanaga; 

1.7.Raivo Jēkabsons; 

1.8.Santa Ancāne; 

1.9.Māris Iekļavs. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 2.jūliju. 

 

Lēmums Nr.9 protokola pielikumā. 

 

§9 

Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām  Valsts kasē un 

kredītiestādēs 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

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”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājam Normundam Līcim. 

2. Domes priekšsēdētāja N.Līča prombūtnes laikā noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts 

kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Ervīnam 

Grāvītim. 

3. Domes priekšsēdētāja N.Līča prombūtnes laikā noteikt pirmās paraksta tiesības Valsts 

kasē un kredītiestādēs Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Guntim 

Liepiņam. 

4. Noteikt otrās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītājai Jolantai Rudzītei. 
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5. Noteikt otrās paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas finanšu vadītājam Gatim Vīgantam. 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas J.Rudzītes prombūtnes laikā noteikt otrās 

paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs galvenās grāmatvedes vietniecei Astrīdai 

Andersonei. 

7. Lēmumu nosūtīt Valsts kasei un kredītiestādēm. 

 

Lēmums Nr.10 protokola pielikumā. 

 

§10 

Par Saulkrastu novada Bāriņtiesas izveidi 

 

Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš noskaidro vai bāriņtiesa tiks veidota no jauna, vai arī tiks izsludināta pieteikšanās. 

Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Rita Brīvkalne izskaidro, ka tiks izsludināts konkurss 

visām amata vietām. 

 

        2021. gada 16. jūnijā tika pieņemts likums  “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, kas spēkā 

stājas 2021. gada 1. jūlijā. Likuma “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” pārejas noteikumu 23. punkts 

noteic “Ja saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 2020. 

gada 23. jūnijā, īstenotās reformas rezultātā tiks izveidota jauna bāriņtiesa, līdz jaunas bāriņtiesas 

izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas 

atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. Līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai amata 

pienākumus turpina pildīt bijušo pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja 

vietnieki un bāriņtiesu locekļi, noslēdzot darba līgumu, bez pašvaldības rīkota atklāta konkursa.” 

        Lai nodrošinātu bāriņtiesu darbību nepārtrauktību un Bāriņtiesu likuma grozījuma pārejas 

noteikuma izpildi, nepieciešams saglabāt bāriņtiesu darbību esošajās darbības teritorijās, proti, 

Sējas un Saulkrastu novados, līdz jaunas bāriņtiesas izveidei, noslēdzot darba līgumus.  

        Pamatojoties uz likuma “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” pārejas noteikumu 23. punktu un 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ:  

1. Uzdot izpilddirektoram noslēgt darba līgumus uz noteiktu laiku līdz jaunas Bāriņtiesas 

izveidei, ar Sējas novada bāriņtiesas un Saulkrastu novada bāriņtiesas darbiniekiem, 

nosakot darba līguma termiņu līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

2. Izpilddirektoram sadarbībā ar Sējas novada un Saulkrastu novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājiem izveidot jaunās Bāriņtiesa struktūru un amata sarakstu līdz 2021. gada 1. 

septembrim. 

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

4. Atbildīgs par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.11 protokola pielikumā. 

 

§11 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Par Saulkrastu novada domes un Saulkrastu novada pašvaldības veidlapu apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis, ka ir iesniegts priekšlikums ar precizējumiem lēmuma projekta nolemjošās daļas 1. 

un 5.punktā. Tiek precizēts datums, ka no 2021.gada 1.jūlija Saulkrastu novadā iekļautā Sējas 

novada ģerbonis tiek atzīts par spēku zaudējušu. Deputātiem ir jālemj, vai Valsts Heraldikas 

komisijas 2010.gada 19.oktobrī apstiprināto Saulkrastu novada ģerboni un tā aprakstu uzskatīt par 

Saulkrastu novada ģerboni, vai izmantot to līdz kādam laikam, vai arī veidot pilnīgi jaunu novada 

ģērboni. 

G.Liepiņš ziņo, ka sabiedrībai šie simboli ir būtiski, tādēļ uzskata, ka būtu jāveido jauns ģerbonis, 

bet pagaidām strādāt ar esošo ģērboni līdz 2022.gada 30.jūnijam.  

N.Līcis aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu, ka izmantošana notiks tikai uz laiku 

līdz 2022.gada 30.jūnijam, kamēr tiks izstrādātas izmaiņas esošajā ģerbonī un no 2021.gada 

1.jūlija Saulkrastu novadā iekļautā Sējas novada ģerbonis tiek atzīts par spēku zaudējušu. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu “Administratīvās 

teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”, lai nodrošinātu pašvaldībā 

dokumentu aprites nepārtrauktību, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. No 2021.gada 1.jūlija Saulkrastu novadā iekļautā Sējas novada ģerboni atzīt par spēku 

zaudējušu. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes veidlapu (Pielikums Nr.1). 

3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības veidlapu (Pielikums Nr.2). 

4. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu veidlapu (Pielikums Nr.3). 

5. Valsts Heraldikas komisijas 2010.gada 19.oktobrī apstiprināto Saulkrastu novada ģerboni 

un tā aprakstu izmantošana notiks tikai uz laiku līdz 2022.gada 30.jūnijam, kamēr tiks 

izstrādātas izmaiņas esošajā ģerbonī.  

6. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem sagatavot izmaiņas savās 

veidlapās (Pielikums Nr.3), kā arī savos zīmogos un spiedogos. 

7. Administratīvās nodaļas vecākajai lietvedei lēmumu elektroniski nosūtīt Valsts Heraldikas 

komisijai. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.12 protokola pielikumā. 

 

§12 

Par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomē 
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Ziņo N.Līcis. 

G.Liepiņš ierosina izvirzīt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatā 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci. 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2021.gada 28.jūnijā Saulkrastu novada domē (turpmāk – Dome) saņemta Vidzemes 

plānošanas reģiona Administrācijas vēstule “Par Saulkrastu novada pašvaldības pārstāvja 

izvirzīšanu  Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē”, ar kuru aicināts Domei pieņemt 

lēmumu par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomē.  

Izskatot jautājumu par Saulkrastu novada pašvaldības interešu pārstāvēšanu Vidzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomē un pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes locekļa amatam, Dome konstatē:  

1. 2021. gada 22. jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Noteikumi 

par plānošanas reģionu teritorijām” (turpmāk – Noteikumi), kuri stājas spēkā 

2021.gada 1.jūlijā.  Atbilstoši Noteikumu 2.4.7. apakšpunktam, Saulkrastu novads 

ietilpst Vidzemes plānošanas teritorijā.  

2. Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmajai daļai plānošanas reģiona 

attīstības padomi ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju 

kopsapulce. Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona nolikuma 12.punktu, katra 

pašvaldība ar domes lēmumu izvirza pārstāvi plānošanas reģiona padomē. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17. panta pirmo 

daļu, Vidzemes plānošanas reģiona nolikuma 12.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta ceturtās daļas 2.punktu, 81. panta ceturto prim daļu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Izvirzīt Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci Vidzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padomes locekļa amatā.  

2. Atļaut savienot domes priekšsēdētāja amatu un citus ieņemamos amatus Saulkrastu novada 

pašvaldībā ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu.  

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam uz e-

pasta adresi: vidzeme@vidzeme.lv. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

Lēmums Nr.13 protokola pielikumā. 

 

§13 

Par Alena Horsta atbrīvošanu no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja amata 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

mailto:vidzeme@vidzeme.lv
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Saskaņā ar 2021.gada pašvaldības vēlēšanu rezultātiem Skultes ostas valdes priekšsēdētājs 

Alens Horsts nav ievēlēts Saulkrastu novada domē un nepildīs domes deputāta pienākumus.  

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, ka noteic, ka ostu valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Alenu Horstu no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja amata ar 2021.gada 1.jūliju. 

2. Ar lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.decembra 

sēdes lēmums Nr. 964 “Par Alena Horsta iecelšanu Skultes ostas valdes priekšsēdētāja 

amatā”. 

3. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 

4. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.14 protokola pielikumā. 

 

§14 

Par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums par precizējumiem lēmuma projektā. 

Noskaidro, vai nav jālemj arī par amatu savienošanu. 

J.Miranoviča atbild, ka deputātiem vispirms jāiesniedz iesniegums par atļauju savienot amatus. 

Informē deputātus par amatu savienošanas kārtību. 

N.Līcius aicina deputātus balsot par iesniegto precizējumu, kurā tiek precizēts lēmuma nosaukums 

un papildināts lēmuma 3.punkts. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, 

S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – 2 (G.Liepiņš, I.Petrova),  

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar veiktajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

J.Grabčiks, M.Iekļavs, M.Kišuro, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – 4 (G.Liepiņš, I.Petrova, L.Ozoliņa, N.Broks),  

 

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas noteic, ka ostu valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 
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norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 11 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

J.Grabčiks, M.Iekļavs, M.Kišuro, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), 

„PRET” -nav, „ATTURAS” – 4 (G.Liepiņš, I.Petrova, L.Ozoliņa, N.Broks),  

 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.jūliju atbrīvot Normundu Līci no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja 

vietnieka amata un  ar 2021.gada 2.jūliju iecelt Skultes ostas valdes priekšsēdētāja  amatā. 

2. Ar lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.decembra 

sēdes lēmums Nr. 965 “Par Normunda Līča iecelšanu Skultes ostas valdes priekšsēdētāja 

vietnieka amatā”. 

3. Iecelt Māri Iekļavu par Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieku ar 2021.gada 2.jūliju. 

4. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 

5. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.15 protokola pielikumā. 

 

§15 

Par Skultes ostas valdes locekļa apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Pamatojoties uz Likuma par ostām 26.pantu, kas noteic, ka ostu valdi izveido attiecīgās 

pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — 

pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru 

norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo 

komercsabiedrību pārstāvjus, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, G.Liepiņš, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  R.Kalniņš, R.Jēkabsons, 

S.Ancāne), „PRET” -1 (T.Turlajs), „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts 

E.Grāvītis, 

 

NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Aivu Aparjodi no Skultes ostas valdes locekļa amata ar 2021.gada 1.jūliju. 

2. Ar lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018.gada 28.decembra 

sēdes lēmums Nr. 966 “Par Aivas Aparjodes iecelšanu Skultes ostas valdes locekļa amatā”. 

3. Iecelt Ervīnu Grāvīti par Skultes ostas valdes locekli ar 2021.gada 2.jūliju. 

4. Lēmumu nosūtīt Skultes ostas pārvaldei. 

5. Administratīvajai nodaļai paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonu sarakstā. 

 

Lēmums Nr.16 protokola pielikumā. 

 

§16 
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Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada domes deputātu  atlīdzības un sociālo garantiju 

nolikums” apstiprināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. Informē, ka ir iesniegts priekšlikums ar precizējumiem nolikuma 18. un 19.punktā. 

Aicina precizēt arī nolikuma 7.punktu, norādot koeficientu no 2,20 uz 2,30. Aicina deputātus 

balsot par iesniegtajiem precizējumiem. 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

Priekšlikums pieņemts. 

 

N.Līcis aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar tajā veiktajiem precizējumiem. 

 

Lai noteiktu Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un 

domes deputātu atlīdzību un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu,  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu novada domes deputātu  atlīdzības un sociālo 

garantiju nolikums”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. 

 

Lēmums Nr.17 protokola pielikumā. 

 

§17 

Par jaunveidojamā novada darbības uzsākšanas nodrošināšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

 

Lai nodrošinātu jaunveidojamā novada darbības uzsākšanu un pašvaldības sniegto 

pakalpojumu nepārtrauktību, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 15 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, 

G.Liepiņš, I.Petrova, J.Grabčiks, L.Ozoliņa, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga,  

R.Kalniņš, R.Jēkabsons, S.Ancāne, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 
 

NOLEMJ: 

1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sadarbībās ar reorganizējamās pašvaldības 

izpilddirektoru G.Jākobsonu sagatavot un iesniegt apstiprināšanai amatu sarakstus līdz 

kārtējai domes sēdei.  

2. Uzdot  reorganizējamās pašvaldības izpilddirektoram G.Jākobsonam nodrošināt atbalstu  

Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram jaunveidojamā novada darbības 

uzsākšanai, nodrošinot visu pašvaldības sniegto pakalpojumu nepārtrauktību; 

3. Noteikt, ka attiecībā uz reorganizējamās pašvaldības Sējas novada  domes darbiniekiem, 
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lai saglabātu sociālās un citas garantijas, tiek piemēroti reorganizējamās pašvaldības 

iekšējie un ārējie normatīvie akti līdz brīdim, kamēr tiek apstiprināti jauni normatīvie akti. 

 

Lēmums Nr.18 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:05 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________ Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Krastiņa 

 

Protokols parakstīts 01.07.2021. 

 


