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PROTOKOLS
Ulbroka, Stopiņu novadā

2017.gada 21.jūnijā

Nr. 2

Sēde sākta plkst. 16.00.
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
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne
Sēdi protokolē: domes sekretāre G.Ozola
Audioierakstu nodrošina: domes sekretāre J.Vestfāle
Sēdē piedalās: domes izpilddirektors M.Griščenko.
V.Paulāne rosina apstiprināt Stopiņu novada domes 21.06.2017. ārkārtas sēdes dienas
kārtības jautājumus:
1.

Par novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām

2.

Par domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu

3.

Par Stopiņu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

4.

Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu

Atklāti balsojot

ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas - nav,

Stopiņu

novada dome NOLEMJ apstiprināt Stopiņu novada domes 21.06.2017. ārkārtas
sēdes dienas kārtības jautājumus:

1.

Par novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.

2.

Par domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu.

3.

Par Stopiņu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.

4.

Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.

1.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
V.Paulāne ierosina apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju, šādā sastāvā: priekšsēdētājs G.Blīgzna, komisijas locekļi: T.Vilciņa, I.Lāčgalve.

Atklāti balsojot

ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas -

nav,

Stopiņu

novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju, šādā sastāvā: šādā sastāvā: priekšsēdētājs G.Blīgzna, komisijas locekļi: T.Vilciņa, I.Lāčgalve.
Novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne ierosina domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam G.Blīgznam organizēt atklātās
balsošanas balsu skaitīšanas procedūru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja G.Blīgzna atbalsta šo ierosinājumu.
Novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne ierosina izvirzīt kandidātus novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja V.Paulāne par kandidātu novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam izvirza deputātu A.Vaičulenu.
Citi priekšlikumi nav saņemti.
Plkst. 16.15.- 16.20. tiek paziņots pārtraukums.

Izvēlētā balsu skaitīšanas komisija izdala vēlēšanu zīmes un lūdz deputātus veikt atzīmi par
vēlēšanu zīmes saņemšanu „Stopiņu novada domes Vēlēšanu zīmju reģistrācijas žurnālā
priekšēdētāja vietnieka amata vēlēšanām 2017.gada 21.jūnijā”. Deputāti, lai varētu izdarīt
savu izvēli, veic atzīmes saņemtajās vēlēšanu zīmēs. Balsu skaitīšanas komisija apkopo
vēlēšanu rezultātus un paziņo rezultātu. Vēlēšanas zīmju reģistrācijas žurnāls un vēlēšanu
zīmes tiek pievienotas domes protokolam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav, Stopiņu novada dome NOLEMJ:
Deputātu Ainaru Vaičulenu – ievēlēt amatā par Stopiņu novada domes priekšsēdētāja
vietnieku.

2.
Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšana
2.1. Par komitejas nosaukumu maiņu.
V.Paulāne rosina mainīt no Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas nosaukumu
uz Attīstības komiteju.
Atklāti balsojot

ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas -

nav,

Stopiņu

novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt pastāvīgās komitejas nosaukumu – Attīstības komiteja.

2.2. Par komitejas skaitliskā un vārdiskā sastāva apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 ; PRET – nav; ATTURAS –
nav, Stopiņu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju 7 deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
V.Paulāne, A.Vaičulens, A.Senkāns, J.Leimans, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, A.Grunde.

2. Izveidot Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu
jautājumu
pastāvīgo komiteju 7 deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: R.Ziedonis,
I.Vīksne, L.Šefere, L.Sturme, S.Galajevs, D.Brigmane, A.Vaičulens.
3. Izveidot Zemes un mežu īpašumu pastāvīgo komiteju 6 deputātu sastāvā un
ievēlēt tajā deputātus: S.Masļakovs, A.Senkāns, J.Leimans, G.Kampe, A.Grunde,
V.Jakovļevs.

Tiek balsots par katru kandidatūru:
4. Izveidot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu pastāvīgo komiteju 7
deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
Nr.p.k.
1
2
3

Vārds, Uzvārds
Daiga Brigmane
Normunds Balabka
Sergejs Galajevs

4

Aldis Grunde

5
6
7

Vita Paulāne
Lelde Sturme
Ainārs Vaičulens

8
9

Larisa Šefere
Ritvars Ziedonis

PAR
14
14
8
V.Paulāne,
A.Vaičulens,
S.Masļakovs,
L.Šefere.,
V.Jakovļevs,
N.Balabka,
D.Brigmae,
A.Senkāns
12
V.Paulāne,
A.Vaičulens,
S.Masļakovs,
L.Šefere.,
V.Jakovļevs,
N.Balabka,
D.Brigmae,
A.Senkāns,
I.Vīksne,
J.Leimans,
R.Ziedonis,
A.Grunde
14
14
Atsauc savu
kandidatūru
14
7
J.Leimans,
S.Masļakovs,
L.Šefere,
V.Jakovļevs,
R.Ziedonis,
A.Grunde,
L.Sturme

V.Paulāne rosina uzsākt atkārtotu balsošanu.
A.Grunde atsauc savu kandidatūru.

PRET

ATTURAS

6
I.Vīksne,
J.Leimans,
G.Kampe,
R.Ziedonis,
A.Grunde,
L.Sturme
2
G.Kampe,
L.Sturme

7
V.Paulāne,
A.Vaičulens,
I.Vīksne,
N.Balabka,
G.Kampe,
D.Brigmane,
A.Senkāns

Balso par komitejas vārdisko sastāvu kopumā:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 ; PRET – nav;
ATTURAS – nav, Stopiņu novada dome NOLEMJ:
5. Izveidot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu pastāvīgo komiteju 7
deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: D.Brigmane, N.Balabka, S.Galajevs,
V.Paulāne, L.Sturme, L.Šefere, R.Ziedonis.
6. Izveidot Attīstības pastāvīgo komiteju 7 deputātus sastāvā un ievēlēt tajā
deputātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti balsojot:

Nr.p.k.
1

Vārds, Uzvārds
Viktors Jakovļevs

PAR
11

2
3
4
5
6

Jānis Leimans
Vita Paulāne
Atis Senkāns
Ainārs Vaičulens
Lelde Sturme

14
14
14
14
13

7

Sergejs Masļakovs

12

8

Aldis Grunde

2
A.Grunde
R.Ziedonis

9

Guntis Kampe

1
G.Kampe

PRET
2
A.Grunde
R.Ziedonis

1
A.Grunde
5
V.Paulāne,
S.Masļakovs,
I.Vīksne,
G.Kampe,
A.Senkāns

ATTURAS
1
I.Vīksne

1
L.Šefere
1
R.Ziedonis
7
A.Vaičulens,
J.Leimans,
L.Šefere,
V.Jakovļevs,
N.Balabka,
L.Sturme,
D.Brigmane
12
V.Paulāne,
A.Vaičulens,
S.Masļakovs,
L.Šefere,
N.Balabka,
D.Brigmae,
A.Senkāns,
I.Vīksne,
J.Leimans,
R.Ziedonis,
A.Grunde,
L.Sturme
*nepiedalās
V.Jakovļevs

Apstiprināt Attīstības komitejas vārdisko sastāvu:
V.Jakovļevs, J.Leimans, V.Paulāne, A.Senkāns, A.Vaičulens, L.Sturme, S.Masļakovs.

3. Par Stopiņu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 14, PRET – nav, ATTURAS – nav, Stopiņu novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
Noteikt, ka Stopiņu novada pašvaldības paraksta tiesības ir:

Pirmā paraksta tiesības:
1. Vitai Paulānei - Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai;
2. Ainaram Vaičulenam vietniekam.
Otrā paraksta tiesības:
1. Inārai Saliņai 2. Baibai Šultei -

Stopiņu

novada

pašvaldības

Finanšu vadības, analīzes
vadītājai;
Finanšu vadības, analīzes
vadītājas vietniecei.

domes

priekšsēdētāja

un

grāmatvedības

nodaļas

un

grāmatvedības

nodaļas

4. Par Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma:
1. panta pirmo daļu, kas noteic, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai
katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas
vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7 – 15 locekļu sastāvā; Vēlēšanu komisijas
locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
2. panta pirmo daļu, kas noteic, ka Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas
darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.
Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu
komisiju.
5.panta pirmo daļu, kas noteic, ka Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē
attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes
ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
6. pantu (1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri
prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās
republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

(3) Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu
vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
(4) Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus ( Republikas

pilsētās un novados, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota, un
tās pienākumus veic attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija. Republikas
pilsētās un novados, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena iecirkņa komisijas pienākumus veic
attiecīgā vēlēšanu komisija, bet otra iecirkņa komisiju izveido Centrālās vēlēšanu komisijas
noteiktajā kārtībā. Republikas pilsētās un novados, kur ir trīs vēlēšanu iecirkņi vai vairāk
vēlēšanu iecirkņu, iecirkņu komisijas izveido Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā,
un attiecīgā vēlēšanu komisija neveic iecirkņa komisijas pienākumus., nevar būt vairākās
komisijās) nevar būt vairākās komisijās.
(5) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.
7. pantu (1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto
politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas
pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa).
(2) Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas
izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā
ievēlējamo locekļu skaitu.
8. pantu (1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par
piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra
kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu
personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.
(2) Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu
vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
(3) Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam
pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas
lēmuma.
10.pantu, kas noteic vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanas kārtību,
atklāti balsojot

ar balsu skaitu par – 14, pret – nav, atturas -

novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Stopiņu novada Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.

nav,

Stopiņu

2. Noteikt, ka Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā var pieteikt
līdz 2017.gada 28.jūlijam.
3. Pašvaldības

sabiedrisko

attiecību

speciālistei

I.Skrastiņai

nodrošināt

publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.stopini.lv

5. Nākošā domes sēde 2017.gada 05.jūlijā plkst. 15.00.
Stopiņu novada pašvaldības domes
Priekšsēdētāja

V.Paulāne

Domes sekretāre

G.Ozola

Domes sekretāre

J.Vestfāle

Sēde slēgta plkst. 16.50.

lēmuma

