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PROTOKOLS
Ulbroka, Stopiņu novadā

Nr. 1

2017. gada 21. jūnijā

Sēde sākta plkst. 15.00.
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, A.Vaičulens, I.Vīksne,
A.Senkāns, D.Brigmane, J.Leimans, L.Šefere, A.Grunde, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme,
G.Kampe, R.Ziedonis, N.Balabka
Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: S.Galajevs
Deputāts N. Balabka sēdē ierodas plkst. 15:12.
Sēdi vada: Stopiņu novada Vēlēšanu kommisijas priekšsēdētāja E. Rozenbaha-Kalniņa
Sēdi protokolē: Vēlēšanu komisijas sekretāre T. Vilciņa
Audioierakstu nodrošina: domes sekretāre J.Vestfāle
Sēdē piedalās: domes izpilddirektors M. Griščenko, Stopiņu novada vēlēšanu komisijas locekļi
I. Lāčgalve, G. Blīgzna.
E. Rozenbaha-Kalniņa informē par Stopiņu novada domes 21.06.2017. sēdes darba kārtību:
1.
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2.
Par novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
Precizējumi, papildinājumi nav.

1.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes
priekšsēdētāja vēlēšanām
E. Rozenbaha-Kalniņa ierosina apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju, šādā sastāvā: T.Vilciņa,
I. Lāčgalve, G.Blīgzna.
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas - nav, Stopiņu novada
dome NOLEMJ:

1

Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju, šādā sastāvā - T.Vilciņa, I. Lāčgalve, G.Blīgzna.

2.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
E. Rozenbaha-Kalniņa ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.
Lelde Sturme no Latvijas Reģionu Apvienības, par kandidātu novada domes priekšsēdētāja
amatam izvirza deputāti Vitu Paulāni.
Citi priekšlikumi nav saņemti.
Plkst. 15:10 E. Rozenbaha-Kalniņa izsludina 5 līdz 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu
skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas
procedūrai.
Plkst.

15:15

(atsāk

sēdi)

sēdes

vadītāja

dod

vārdu

balsu

skaitīšanas

komisijas

priekšsēdētājam G. Blīgznam, kurš izklāsta balsošanas kārtību, kā arī sniedz rakstisku
skaidrojumu par domes priekšsēdētāja vēlēšanu kārtību.
Izvēlētā Balsu skaitīšanas komisija izdala vēlēšanu zīmes un lūdz deputātus veikt atzīmi par
vēlēšanu zīmes saņemšanu „Balsošanas gaitas protokolā priekšsēdētāja amata vēlēšanām
2017. gada 21. jūnijā”. Deputāti izdara savu izvēli, veicot atzīmes saņemtajās vēlēšanu zīmēs,
un nodod tās Balsu skaitīšanas komisijai.
Plkst. 15:20 tiek paziņots pārtraukums, lai Balsu skaitīšanas komisija apkopotu vēlēšanu
rezultātus.
Plkst.

15:25

(atsāk

sēdi)

sēdes

vadītājs

dod

vārdu

Balsu

skaitīšanas

komisijas

priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus (Balsošanas gaitas protokols tiek
pievienots šīs sēdes protokolam kā Pielikums Nr. 1 uz 3. lpp, deputātu individuāli aizpildītās
vēlēšanu zīmes tiek pievienotas šīs sēdes protokolam kā Pielikums Nr. 2 uz 14. lpp.)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19. panta trešo un ceturto daļu, 21. panta pirmās
daļas 10.punktu un 40. panta ceturto daļu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Vitu Paulāni par Stopiņu novada domes priekšsēdētāju.

Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas
Priekšsēdētāja

E. Rozenbaha-Kalniņa

Vēlēšanu komisijas sekretāre

T. Vilciņa

Sēde slēgta plkst. 15.30.
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