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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25.augustā                                                                    Nr. 152 

 (protokols Nr.8, 60.§) 

 
Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu  ievēlēšanu 

 

Dome izskata iesniegto lēmuma projektu „Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam pašvaldības dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 

pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Saskaņā ar Domes 2021.gada 25.augustalēmuma Nr.150 (protokols Nr.8, 58.§.) 1. punktu, 

Smiltenes novada vēlēšanu komisiju izveido 7 (septiņu) locekļu sastāvā.  

Dome, atbilstoši tās 2021.gada 28.jūlija lēmumam Nr. 72  (protokols Nr.5, 49.§.), noteica, ka 

Smiltenes  novada vēlēšanu komisijai piesakāmi no 02.08.2021. līdz 16.08.2021. plkst.18.00 . Minētajā 

termiņā saņemti septiņi pieteikumi. 

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta pirmā daļa noteic, 

ka vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās 

pašvaldības dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes 

izveidošanas, savukārt, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10. panta 

otrā daļa noteic, ka par katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri 

saņēmuši visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Šī panta piektajā daļa 

noteikts, ka dome par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu dienu laikā pēc vēlēšanu 

komisijas ievēlēšanas paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Paziņojumā jānorāda informācija, kas par 

katru komisijas locekli sniegta pieteikumā (atbilstoši likuma 8.panta pirmajai daļai). 

Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 5. panta pirmo daļu, 10. panta otro daļu, likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu,  Smiltenes novada domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 „Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, , atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, 

Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), “Pret” - nav, 

“Atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt  par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas locekli S. Kauliņu, personas kods. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       E. Avotiņš 
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