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Sēdes darba kārtībā:
1.Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2.Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
1.§
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Šembele informē:
1) uz sēdi ir ieradušies visi ievēlētie deputāti;
2) domes sēdi var uzskatīt par atklātu
3) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 40.panta trešo daļu, par pašvaldības domes priekšsēdētāja un
domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus
par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem;
4) par kārtību, kādā izveidojama šī komisija, un ierosina komisiju izveidot no 3 locekļiem, lūdz
deputātus izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam, un kā kandidāti nosauc vēlēšanu komisijas locekli
Diānu Straumi,
Deputāts R.Audzers izvirza V.Āboltiņu
Deputāte K.Putniņa izvirza J.Dūmiņu
Atklāti balsojot: PAR – I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, K.Dilbo, J.Dūmiņš,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, G.Tamanis, K.Ūdre, A.Vidžis,
Baldones novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Diāna Straume, Viola Āboltiņa, Jānis Dūmiņš
2.§
Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Šembele izklāsta balsošanas kārtību:
1) Vēlēšanu zīmē attiecībā uz katru amata kandidātu jāizdara atzīme „+" kolonā PAR, ja atbalsta
konkrēto amata kandidātu vai kolonā PRET, ja neatbalsta konkrēto amata kandidātu.
2) Vēlēšanu zīmē atzīme PAR drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret vienu no pieteiktajiem amata
kandidātiem;
3) Balsu skaitīšanas kārtība: par katru izvirzīto amata kandidātu saņemtajās vēlēšanu zīmēs tiks
saskaitītas atzīmes PAR un PRET;
4) Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret jaunu vēlēšanu
zīmi, par ko tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitas protokolā;
5) Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts ir nodevis vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas
komisijai;
6) Vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, ja:
6.1. vēlēšanu zīme nav apzīmogota ar novada domes zīmogu;
6.2. vēlēšanu zīmes nav salasāma vai vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāmas;
6.3. vēlēšanu zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama vēlētāja griba;
6.4. ja vēlēšanu zīmē atzīme PAR izdarīta vairāk kā pret vienu amata kandidātu.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Šembele ierosina izvirzīt kandidātus novada domes
priekšsēdētāja amatam.
Deputāte I.Romanovska no partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" par kandidātu novada domes
priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Andreju Požarnovu
Deputāte K.Putniņa no politiskā partija "Reģionu alianse" par kandidātu novada domes priekšsēdētāja
amatam izvirza deputāti Inesi Lagzdiņu.
Deputāti A.Požarnovs un I.Lagzdiņa piekrīt balotēties.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Šembele: 1) izsludina debates; 2) paziņo, ka priekšlikumi
pieņemti, un izsludina 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot
balsošanas zīmes.
1) Debatēs piedalās deputāte I.Lagzdiņa
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2) deputāts un balsu skaitīšanas komisija loceklis J.Dūmiņš par balsu skaitīšanas komisijas
priekšsēdētāju izvirza V.Āboltiņu.
Atklāti balsojot „par" – I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis, K.Dilbo, J.DŪMIŅŠ,
I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, G.Tamanis, K.Ūdre, A.Vidžis
„pret"- nav, “atturas” - nav, nolemj:
par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt V.Āboltiņu
Tiek pasludināts 10 min. pārtraukums
Plkst.16.15 sēžu zālē atgriežas balsu skaitīšanas komisija ar sagatavotām vēlēšanu zīmēm.
Balsu skaitīšanas komisija izsauc deputātus (alfabēta secībā) pēc vēlēšanu zīmēm. 1) zīmi saņem un
balsošanas gaitas protokolā parakstās deputāti: I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis,
K.Dilbo, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, G.Tamanis,
K.Ūdre, A.Vidžis
Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli.
Balsu skaitīšanas komisija, saņēmusi numurētās un apzīmogotās vēlēšanu zīmes, apkopo vēlēšanu
rezultātus, un nodod balsošanas gaitas protokolu Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Šembele informē, ka saņemtas 15 vēlēšanu zīmes un visas
tiek uzskatītas par derīgām, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 19.panta trešo un ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta trešo daļu,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm : PAR - 9 balsis (I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Dilbo, A.Mačs,
A.Požarnovs, I.Romanovska, G.Tamanis, K.Ūdre), PRET - 6 balsis (E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, K.Putniņa, A.Vidžis ), ATTURAS - nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Andreju Požarnovu par Baldones novada domes priekšsēdētāju.
Plkst. 16.45 sēdi atstāj vēlēšanu komisijas locekļi.
***
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs A.Požarnovs. Viņš ierosina apstiprināt šādu
turpmākā darba kārtību:
1.Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3.§
Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
Domes priekšsēdētājs A.Požarnovs informē, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 40.panta
trešo daļu, par pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar
vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem, tādēļ vispirms no deputātu
vidus, atklāti balsojot, jāievēl balsu skaitīšanas komisija.
Domes priekšsēdētājs A.Požarnovs ierosina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis PRET - nav; ATTURAS - nav, Baldones novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
Novada domes priekšsēdētājs A.Požarnovs ierosina izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijas
sastāvam.
Deputāts R.Audzers izvirza V.Āboltiņas kandidatūru.
Deputāte K.Putniņa izvirza J.Dūmiņa kandidatūru
Deputāts A.Mačs izvirza G.Tamaņa kandidatūru
Izvirzītie deputāti piekrīt dalībai komisijā.
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Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis, PRET - nav; ATTURAS - nav, Baldones novada dome NOLEMJ:
izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: V.Āboltiņa, J.Dūmiņš, G.Tamanis
Novada domes priekšsēdētājs A.Požarnovs lūdz ievēlētajai balsu skaitīšanas komisijai organizēt
balsošanu ar vēlēšanu zīmēm novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās.
Domes priekšsēdētājs A.Požarnovs ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam un pats ierosina par domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Andri Maču.
Deputāte K.Putniņa par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti
Inesi Lagzdiņu.
Balsu skaitīšanas komisija aizpilda vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija izsauc deputātus (alfabēta secībā) pēc vēlēšanu zīmēm. 2) zīmi saņem un
balsošanas gaitas protokolā parakstās deputāti: I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, E.Brigmanis,
K.Dilbo, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, A.Mačs, H.Nezinis, A.Požarnovs, K.Putniņa, I.Romanovska, G.Tamanis,
K.Ūdre, A.Vidžis
Balsu skaitīšanas komisija, saņēmusi numurētās vēlēšanu zīmes, apkopo vēlēšanu rezultātus, un
komisijas locekle V.Āboltiņa informē, ka visas vēlēšanu zīmes uzskatītas par derīgām, nodod tās
novada domes lietvedei un nolasa balsošanas rezultātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm : PAR - 9 balsis (I.Aļeksejeva, R.Audzers, V.Āboltiņa, K.Dilbo, A.Mačs,
A.Požarnovs, I.Romanovska, G.Tamanis, K.Ūdre), PRET - 6 balsis (E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa,
H.Nezinis, K.Putniņa, A.Vidžis), ATTURAS - nav,
Baldones novada dome NOLEMJ:
1.Ievēlēt deputātu Andri Maču par Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

