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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.10.

2011.gada 31.maijā
Sēde sasaukta plkst. 19.00
Sēde atklāta: plkst. 19.00
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, 20 iedzīvotāju pārstāvji
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja p.i. Guntis Pirvits
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Darba kārtībā:
1. Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām
Sēdes vadītājs G.Pirvits ierosina un deputāti vienojas par klātesošo iedzīvotāju pārstāvju
viedokļu uzklausīšanu pirms kandidātu izvirzīšanas.
Runāt piesakās Alfa Auziņa un Ansis Roderts.
A.Auziņa: atgādina par tautas kalpu sūtību, par nesavtīgumu un godaprātu, ar kādu jāveic
viņiem uzticētais pienākums. Akcentē deputātu sastāvā esošo Guntas Abajas un Aigara
Zadiņa nesavtīgo darbu.

A.Roderts: novada politiku sasaista ar notiekošo valstī, atskatās uz pašvaldību vēlēšanām,
kurās tika parādīta liela uzticība iepriekšējam domes priekšsēdētājam, kas tomēr ir novedusi
līdz neuzticības balsojumam. Norāda, ka spēja atzīt savas kļūdas ir pozitīvs rādītājs, bet ja tā
nav, tad tas ir galvenais iemesls neizpratnes radīšanai par darītajiem darbiem. Ir jābalstās uz
inteliģenci un jādod iespēja pierādīt savus spēkus jaunajiem.
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,
deputāte Asja Felta izvirza priekšsēdētājas amatam Guntu Abaju
Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
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Par izvirzīto kandidāti izsakās izvirzītāja Asja Felta.
A. Felta: savu pozitīvo vērtējumu ir izteikusi jau iepriekšējā sēdē, un uzsver, ka Gunta ir
cienīga šo darbu veikt.
Izvirzītā kandidāte G.Abaja arī atsaucas uz iepriekšējā sēdē teikto. Pēc varas netiecas, bet
vēlētāju un deputātu atbalstīta apņemas pildīt šo amatu, ja tiek ievēlēta.
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
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 tiek ierakstīts
domes priekšsēdētāja kandidātes 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.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.1
(pielikumā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus
aizklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret-5 , atturas – nav, (viena vēlēšanu zīme atzīta par
nederīgu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 144. „Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanām”Ar 01.06.2011. ievēlēt deputāti GUNTU ABAJU
par Dundagas novada Domes
priekšsēdētāju.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.19.30.
Protokols parakstīts 02.06.2011.
Sēdes vadītājs

G.Pirvits

Protokolēja

S.Kokoreviča
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Nr.145.

31.05.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus
Dundagas novada Dome nolemj:

Ar 01.06.2011. ievēlēt
priekšsēdētāju.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja p.i.

deputāti GUNTU ABAJU

par Dundagas novada Domes

G.Pirvits

