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Preiļi
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2013.gada 11. jūnija
Ārkārtas sēdes lēmumu protokola Nr.7.
Nr.10
Preiļu novada domes noteikumi Nr. 2013/1
„Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora
vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 40. pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek balsošana par
Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības
izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja, Preiļu pagasta
pārvaldes vadītāja, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja, Saunas pagasta pārvaldes vadītāja,
amatam izvirzītajām kandidatūrām Preiļu novada domes (turpmāk – Domes) sēdē.
2. Balsošana Domes sēdēs ir atklāta un vārdiska.
3. Par Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, un pagastu pārvalžu vadītāju amatam
izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par visiem vienam amatam
izvirzītajiem kandidātiem.
4. Pirms balsošanas dome nosaka balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu un no
deputātiem ievēl balsu skaitīšanas komisiju.
5. Balsu skaitīšanas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un
sekretāru.
II. Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
6. Vēlēšanu zīmes tiek sagatavotas saskaņā ar šo Noteikumu 1.pielikumu. Balsu
skaitīšanas komisija vēlēšanu zīmēs norāda:
6.1. vēlēšanu zīmes numuru;
6.2. balsošanas mērķi;
6.3. balsošanas vietu.
7. Sagatavoto vēlēšanu zīmju skaits atbilst Preiļu novada domes deputātu skaitam.
8. Katram deputātam izsniedz par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem vienu
vēlēšanu zīmi.

9. Deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, norādot savu vārdu, uzvārdu un izdarot atzīmi ar
„X” pretī katra kandidāta vārdam, uzvārdam attiecīgā lodziņā „par” vai „pret”.
10. Deputāts vēlēšanu zīmi paraksta un nodod balsu skaitīšanas komisijas sekretāram.
11. Par nederīgu uzskata vēlēšanu zīmi, kurā:
11.1. par vairākiem amata kandidātiem ir izdarīta atzīme „par”;
11.2. par kādu kandidātu vienlaikus izdarīta atzīme „par”, un „pret”;
11.3. nav izdarīta atzīme ne par vienu kandidātu;
11.4. nav deputāta pašrocīgi parakstīta;
11.5. ir neatgriezeniski bojāta vai nav saprotama deputāta izteiktā griba u.c. gadījumos
ar komisijas pamatotu lēmumu.
III. Vēlēšanu zīmju anulēšana
12. Ja deputāts, izdarot atzīmi vēlēšanu zīmē, ir kļūdījies un tādējādi sabojājis
vēlēšanu zīmi, pēc rakstiska deputāta iesnieguma, viņa bojātā vēlēšanu zīme tiek anulēta, un
deputātam izsniedz citu vēlēšanu zīmi ar turpmāko numerāciju.
13. Balsu skaitīšanas komisija sabojāto vēlēšanu zīmi anulē, uz tās norādot vārdu „
ANULĒTA” un parakstoties balsu skaitīšanas komisijai.
14. Deputāta iesniegumu un anulēto vēlēšanu zīmi pievieno balsu skaitīšanas
protokolam.
IV. Balsošanas apkopošana un paziņošana
15. Balsu skaitīšanas komisija aizpilda Balsu skaitīšanas protokolu saskaņā ar
Noteikumu pielikumu nr.2.
16. Protokolu paraksta visi balsu skaitīšanas komisijas locekļi un sekretārs.
17. Balsu skaitīšanas komisija protokolu iesniedz Domes sēdes vadītājam, kurš paziņo
balsošanas rezultātus.
18. Balsu skaitīšanas protokols tiek pievienots domes sēdes protokolam.
19. Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu, tiek rīkota
atkārtota balsošana saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” spēkā esošajām normām un šiem
Noteikumiem.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Aldis Adamovičs

Pielikums Nr.1
Preiļu novada domes noteikumiem Nr. 2013/01
„Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora
vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām”
VĒLĒŠANU ZĪME Nr._____
_____________________________________________________________
(Norādīt vajadzīgo – Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja
vēlēšanām )
Preiļos
Datums_________________
Deputāta vārds, uzvārds _______________________________________
( aizpilda deputāts)
Kandidāta vārds, uzvārds

par

pret

Deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, izdarot atzīmi „X” pretī katra kandidāta
vārdam, uzvārdam vienā lodziņā „par” vai „pret”.

Deputāta paraksts ___________________________________

Pielikums Nr.2
Preiļu novada domes noteikumiem Nr.2013/01
„Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora
vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām”
Par Preiļu novada domes
_____________________________________________________________________
(norāda par ko notiek balsošana)
atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm
Balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr._____
20__.gada __.__________
Balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā:
_____________________________________, komisijas priekšsēdētājs
_____________________________________, komisijas loceklis
_____________________________________, komisijas loceklis,
_____________________________________, sekretārs
Balsošanā piedalījās ______ ( skaits) Preiļu novada domes deputāti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Katram Preiļu novada domes deputātam tika izsniegta viena vēlēšanu zīme atklātai
balsošanai ar vēlēšanu zīmēm.
Piezīmes par balsošanas norisi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Komisija konstatēja sekojošo:
Balsošanai par ______________________________________________________
tika sagatavotas _____ vēlēšanu zīmes.

Izsniegtas __________ vēlēšanu zīmes.
Par derīgām atzītas _______ vēlēšanu zīmes.
Par nederīgām atzītas ______vēlēšanu zīmes
Balsošanas rezultāti


Amata kandidāts
__________________________________________________________
Vārds, uzvārds
Deputātu balsojums:
Deputāta vārds, uzvārds
Balsojums
( norāda „par” vai „pret”)
Kopā nodoto balsu skaits ( par ko) ________________________________________
(ieraksta kandidāta vārdu, uzvārdu)

„par” _____ balsis, „pret” ______ balsis.


Amata kandidāts
__________________________________________________________
Vārds, uzvārds
Deputātu balsojums:
Deputāta vārds, uzvārds
Balsojums
( norāda „par” vai „pret”)
Kopā nodoto balsu skaits ( par ko) _________________________________________
(ieraksta kandidāta vārdu, uzvārdu)

„par” _____ balsis, „pret” ______ balsis.
Galīgais balsošanas rezultāts:
_____________________________________________________________________
Protokolam pievienotas __________balsošanas zīmes.
Komisijas priekšsēdētājs

________________ /________________________/
(paraksts)

(Vārds, uzvārds)

Komisijas loceklis

________________ /________________________/

Komisijas loceklis

________________ /________________________/

(paraksts)
(paraksts)

Komisijas sekretārs

(Vārds, uzvārds)
(Vārds ,uzvārds)

________________ /________________________/
(paraksts)

(Vārds ,uzvārds)

