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LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.9.

2011.gada 31.maijā
Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta: plkst. 14.03
Sēdē piedalās 13 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Guntis
Pirvits, Aigars Zadiņš, Benita Ose
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms,
SIA „Talsu Vēstis” korespondente U.Upīte, Talsu televīzijas pārstāji
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Guntis Pirvits
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Sēdes vadītājs informē, ka Dundagas novada Domē deputāta pienākumus uzsākusi veikt
deputāte BENITA OSE.
Darba kārtībā:
1. Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām
2. Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos
1.§
Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 19.panta 3.daļu vietējās pašvaldības domes
priekšsēdētāju ievēl no domes deputātiem aizklāti balsojot, un ikvienam ir tiesības izvirzīt
kandidatūru vietējās pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam. Saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 19.panta 4.daļu domes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk
nekā pusi no ievēlēto deputātu balsu skaita.
Pēc uzaicinājuma izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam,
deputāts Ēriks Bērzkalns izvirza priekšsēdētāja amatam Smaidu Šnikvaldi.
Deputāte Asja Felta izvirza priekšsēdētājas amatam Guntu Abaju
Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
Par izvirzītajiem kandidātiem izsakās izvirzītāji Ēriks Bērzkalns un Asja Felta.
Ē.Bērzkalns: Smaida ilgus gadus ir strādājusi par deputāti, ir pieredze pašvaldības darbā.
Vēlēšanās lielu balsu pārsvaru ieguva tieši tas saraksts, no kura tiek izvirzīta Smaida.
Uzskata, ka priekšsēdētājam ir jābūt no visvairāk iedzīvotāju atbalstu ieguvušā saraksta
vēlēšanās.
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A.Felta: Uzsver, ka pozīcijai bija iespēja apliecināt savu strādātprasmi, bet šobrīd dome ir
jaunas izvēles priekšā. Gunta bija vēlēšanu saraksta, no kura tika ievēlēta, līdere. Viņa labi
orientējas likumdošanā, ir godīga, liela pieredze pašvaldības darbā, var strādāt
dundadznieku labā, viest ticību, ka viņu maksātie nodokļi tiek izlietoti lietderīgi. Saskata kā
vienīgo novadu vadīt spējīgo kandidatūru.
Izvirzītie kandidāti piekrīt kandidēt un izsakās:
S.Šnikvalde: Strādājot par deputātu jau uzņemamies pienākumus un atbildību. Piekrītot
kandidēt, jūt atbildību ne tikai vēlētāju priekšā, bet arī kolēģu priekšā. Saskata daudz
mīnusus iepriekšējā darbā. Vēlas rast kompromisu starp deputātiem. Ir bažas par Guntas
vadības stilu. Būs daudz jāmācās, lai darbu veiktu. Strādās godīgi, objektīvi izvērtējos
situāciju.
G.Abaja:
Ir liela pieredze pašvaldības izpildstruktūras darbā, strādājot gan attīstības nodaļā pie
attīstības plānu un teritorijas plānojuma un informācijas tehnoloģijām, pašvaldību
sadarbības apvienības darba organizēšana, par deputāti tikai 2 gadi, kuri ir bijuši piesātināti
un veidojusies nepieciešamā pieredze. Saskata nepieciešamību nodalīt lēmējinstitūcijas jeb
politiskās vadības darbību no izpildinstitūciju darbības, ir jāuzticas speciālistiem, jābūt
pārliecībai, ka tie godprātīgi izpilda savu darbu.
Deputātiem ir jāstrādā politiskā ziņā, palīdzot izpildstruktūrām realizēt iecerēto. Ir jābūt
kopējam skatījumam, kas ir pieņemams lielākajai iedzīvotāju daļai. Ar savu attieksmi varam
panākt daudz.
Izsakās deputāti.
V.Rande: Ir divas spēcīgas personības Aldons Zumbergs un Gunta Abaja. Vajadzētu iet pa
neitralitātes ceļu. Nav pārliecības, ka ievēlot Guntu, domē esošās nesaskaņas izbeigsies. Ir
jāņem vērā, ka Smaida tiek virzīta no saraksta, par kuru vēlēšanās ir balsojuši ļoti daudz
vēlētāju.
I.Jānberga: Nav jābaidās no stipriem un gudriem vadītājiem. Vairāk interesē, kādas
prioritātes nākotnē redz Smaida.
S.Šnikvalde atbild: Šobrīd darba grupas strādā pie attīstības programmas izstrādes, kurā tiks
iekļauti galvenie nākotnes darbības virzieni un uzdevumi. Niansēs neiedziļinoties, ir daudz
risināmu jautājumu, kaut vai par jauniešu centra izveidi, par sporta jautājumu risināšanu,
jāuzlabo Dundagas vizuālais tēls u.c. Intervijā avīzē „Dundadznieks” savu viedokli un
redzējumu ir paudusi.
T.Liepa: Vēlos zināt Guntas viedokli par burtisko likumu izpildi, vai ir kādas iespējas tos
tulkot pašvaldības labā.
G.Abaja atbild: likumi, kas ir pieņemti, ir jāpilda, taču mēs varam piedalīties likumprojektu
apspriešanā un izteikt savu viedokli ar Latvijas Pašvaldību savienības starpniecību, ko
šobrīd arī darām. Ietekmēt iespēja ir, jo mūsu novadam ir nelabvēlīgais faktors tas, ka uz ļoti
lielu teritoriju ir maz iedzīvotāju. Likumos ir nepilnības, bieži vien arī pretrunas, tādēļ ar
projekta starpniecību piesaistījām speciālistu – juriskonsultu. Likumu tulkošana ir jāatstāj
speciālistu ziņā.
A.Felta: Nebijām mierā ar jautājumu risināšanas metodēm, uzskata, ka Gunta varēs
nodrošināt pareizu jautājumu risināšanas gaitu.
Sēdes vadītājs, pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 89.punktu, aicina izveidot balsu skaitīšanas
komisiju no deputātu viedus 3 locekļu sastāvā.
Tiek izvirzīti: Asja Felta, Tija Liepa, Valdis Rande
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš,
B.Ose), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: Asja Felta, Tija Liepa, Valdis Rande
Sēdes vadītājs izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt
komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai.
Tiek sagatavotas 13 (trīspadsmit) vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai, kurās ierakstīti divu
domes priekšsēdētāja kandidātu vārds un uzvārds – Smaida Šnikvalde un Gunta Abaja.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja A.Felta informē par balsošanas kārtību.
Tiek veikta aizklāta balsošana.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka visi klātesošie deputāti ir nobalsojoši, tiek izsludināts
pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.1
(pielikumā).
Saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu, nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai domes
priekšsēdētāja amatā nav saņēmusi neviena kandidāte.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19. pantu, tiks rīkota vēlēšanu otrā kārta, kurā
vēlreiz tiks veikts balsojums par abām izvirzītajām kandidātēm.
Tiek sagatavotas 13 (trīspadsmit) vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai, kurās ierakstīti divu
domes priekšsēdētāja kandidātu vārds un uzvārds – Smaida Šnikvalde un Gunta Abaja.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja A.Felta informē par balsošanas kārtību.
Tiek veikta aizklāta balsošana.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka visi klātesošie deputāti ir nobalsojoši, tiek izsludināts
pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.2
(pielikumā).
Saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu, nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai domes
priekšsēdētāja amatā nav saņēmusi neviena kandidāte.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19. pantu, tiks rīkota vēlēšanu trešā kārta, kurā tiks
veikts balsojums par visvairāk balsis ieguvušo kandidāti Guntu Abaju.
Tiek sagatavotas 13 (trīspadsmit) vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai, kurās ierakstīts viens
domes priekšsēdētāja kandidāta vārds un uzvārds – Gunta Abaja.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja A.Felta informē par balsošanas kārtību.
Tiek veikta aizklāta balsošana.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka visi klātesošie deputāti ir nobalsojoši, tiek izsludināts
pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus.
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Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.3
(pielikumā).
Saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu, nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai domes
priekšsēdētāja amatā Gunta Abaja nav saņēmusi (balsojums: par - 6 balsis , pret – 7 balsis).
Lēmums par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu nav pieņemts.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19.pantu, ir jārīko jaunas domes priekšsēdētāja
vēlēšanas.
Deputāti vienojas un domes priekšsēdētāja p.i. Guntis Pirvits izsludina ārkārtas sēdi
2011.gada 31.maijā plkst. 19.00, iekļaujot tās darba kārtībā jautājumu par Dundagas
novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām.

2.§
Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos
Pamats:
LR likuma „Par pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka katram deputātam
jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim
Izvērtējums:
No šobrīd domē esošajiem deputātiem, nevienā komitejā nav Aldons Zumbergs un
Benita Ose.
Tiek izteikts priekšlikums A.Zumbergam darboties Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā un Benitai Osei – Finanšu komitejā.
Šis priekšlikums tiek noraidīts ar pamatojumu, ka B.Ose ir tikko uzsākusi deputātes
pienākumu veikšanu un būtu lietderīgi iepazīt domes darbu kādā citā komitejā.
Tiek izteikts priekšlikums ievēlēt Aldonu Zumbergu Finanšu komitejā un Benitu Osi
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
A.Zumbergs un B.Ose piekrīt šādam priekšlikumam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna,
Regīna Rūmniece, Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Ēriks
Bērzkalns, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš), pret nav, atturas – 1 (B.Ose)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 144. „Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.55.
Protokols parakstīts 02.06.2011.
Sēdes vadītājs

G.Pirvits

Protokolēja

S.Kokoreviča
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.9.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.144.

31.05.2011.

2.§
Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos
Pamats:
LR likuma „Par pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka katram deputātam
jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievēlēt Aldonu Zumbergu par Finanšu komitejas locekli un Benitu Osi par Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekli.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits

