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DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

2021. gada 1. jūlijs                           Nr.1/2021 

 

Sēde sasaukta 2021. gada 1. jūlijā plkst. 10:00  

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Neimane 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa 

 

Piedalās deputāti: Normunds Līcis, 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 un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes sēdes laikā tiek veikts videoieraksts. 

 

Darba kārtība: 

 1. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

 

I daļa 

 

§1 

Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K.Neimane pārliecinās vai deputātu skaits sasniedz 

kvorumu. Ieradušies 15 deputāti: 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. 

K.Neimane atklāj sēdi. Informē, ka sēdi protokolēs Saulkrastu novada domes Administratīvās 

nodaļas vecākā lietvede Alise Krastiņa. Deputātiem iebildumu nav. 

 

K.Neimane ierosina izvirzīt kandidātus novada priekšsēdētāja amatam. 

Deputāts J.Grabčiks par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu N.Līci 

no partijas "Latvijas Reģionu Apvienība". 

Deputāts G.Liepiņš atbalsta izvirzīto kandidatūru. 

K.Neimane noskaidro vai tiks izvirzīts vēl kāds kandidāts. 

Kandidāti vairs netika izvirzīti. 

K.Neimane aicina vecākai lietvedei A.Krastiņai ierakstīt kandidāta uzvārdu atklātās balsošanas 

vēlēšanu zīmēs. 
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K.Neimane ierosina balsu skaitīšanas komisijā izvirzīt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni 

Neimani, Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas vecāko lietvedi Alisi Krastiņu un 

Saulkrastu novada domes Administratīvās nodaļas vadītāju Jūliju Miranoviču, par komisijas 

priekšsēdētāju iecelt K.Neimani. 

 

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: 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja ievēlēšanai šādā sastāvā: 

1. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Kristīne Neimane; 

2. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Alise Krastiņa; 

3. Balsu skaitīšanas komisijas locekle Jūlija Miranoviča. 

 

Tiek paziņots dažu minūšu pārtraukums, lai tiktu sagatavotas vēlēšanu zīmes un lai deputāti varētu 

izdarīt savu izvēli. 

Plkst. 10:20 tiek saskaitītas vēlēšanu zīmes. 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K.Neimane iepazīstina deputātus ar vēlēšanu 

rezultātiem: par N.Līci – 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” 19.panta otro, trešo un ceturto daļu, 21.panta 

pirmās daļas 10.punktu un 40.pantu un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,  

 

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 Normundu Līci par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju. 

2. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 19.panta otro daļu, Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājai K.Neimanei parakstīt domes lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 

Lēmums Nr.1 protokola pielikumā. 

 

II daļa 

 

Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs N.Līcis. 

 

N.Līcis pateicās visiem deputātiem, domes darbiniekiem un atbalstītājiem, kas piedalījās 

vēlēšanās. Sagaida un aicina deputātus vienoties kopīgā darbā, pieņemt kopīgus lēmumus un 

ieklausīties citu viedokļos. Sola, ka būs gan iedzīvotāju, gan deputātu pašvaldības vadītājs, 

uzskatā, ka nav jāskatās pagātnē, bet gan nākotnes darbos. Informē, ka visiem kopīgi ir jāpanāk, 

lai Saulkrasti kļūtu par reģionālās nozīmes attīstības centru, lai varētu piesaistīt ārējos līdzekļus un 

investīcijas infrastruktūras attīstībai, lai varētu atjaunot ceļus starp Sēju un Saulkrastiem, stiprinātu 

uzņēmējdarbību Sējā un Saulkrastos un risinātu izglītības jautājumus, kā arī vienotu iedzīvotājus 

kopīgai novada attīstībai.  
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N.Līcis paziņo par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 2021.gada 1.jūlijā plkst.14:00. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:25 

 

Sēdi vadīja: 

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja     ______________ Kristīne Neimane 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       ______________ Normunds Līcis 

 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede    ______________ Alise Krastiņa 

  

Protokols parakstīts 01.07.2021. 

 


