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DARBA KĀRTĪBA 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu. (B.Balule) 

2. Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja vēlēšanas. (B.Balule) 

3. Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. (V.Dzene) 

4. Par Aknīstes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošanu. 

(V.Dzene) 

 

Sēdi vada: 1. un 2. jautājumu – Aknīstes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

Biruta Balule; 3. un 4.jautājumu – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Guntars Geida, 

Skaidrīte Pudāne, 

Jānis Vanags, 

Aija Kurkliete, 

Santa Curikova, 

Inārs Čāmāns, 

Jānis Gavars 

 

Nepiedalās: Ilga Cālīte 

 

Pašvaldības darbinieki: M.Nastaja – finansiste,  

    L.Valaine – juriskonsulte, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Mediju pārstāvji: laikraksta “Brīvā Daugava” žurnāliste Ilze Bičevska, 

fotogrāfs Dmitrijs Gagunovs. 

Iedzīvotāji: Iveta Kancāne, Elga Miķēna     
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Aknīstes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Biruta Balule apsveic 

jaunievēlētos deputātus.  

1.# 

Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu 

B.Balule 

 

B.Balule ierosina izveidot balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja 

vēlēšanām šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Lāsma Prande, komisijas locekle 

Mārīte Nastaja, komisijas sekretāre Ināra Buiķe. 

Deputātiem iebildumu, citu priekšlikumu nav.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, J.Vanags, 

A.Kurkliete, S.Curikova, I.Čāmāns, J.Gavars); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1. Lāsma Prande - komisijas priekšsēdētāja; 

2. Mārīte Nastaja - komisijas locekle 

3. Ināra Buiķe - komisijas locekle, sekretāre. 
 

2.# 

Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas 

B.Balule 

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja B.Balule aicina deputātus izvirzīt kandidātus 

domes priekšsēdētāja amatam. 

Aija Kurkliete  no saraksta “VIENOTAM NOVADAM” izvirza domes 

priekšsēdētāja amatam Viju Dzeni. 

Santa Curikova  no saraksta “Jauniešu Apvienība” izvirza domes priekšsēdētāja 

amatam Ināru Čāmānu. 

Citi kandidāti netiek izvirzīti. 

 

Sēdes vadītāja B.Balule izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas 

komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 

Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas sekretāre I.Buiķe izsniedz 

deputātiem vēlēšanu zīmes. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja B.Balule 

informē  par balsošanas kārtību, deputāti izdara izvēli vēlēšanu zīmēs.  

Sēdes vadītāja B.Balule paziņo pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija 

varētu apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājai B.Balulei. 

Pēc  balsu skaitīšanas rezultātu saņemšanas B.Balule iepazīstina ar deputātu 

balsojumu: 

• par Vijas Dzenes kandidatūru – “par” – 6 (V.Dzene, J.Gavars, G.Geida, 

A.Kurkliete, S.Pudāne, J.Vanags), “pret” – 2 (I.Čāmāns, S.Curikova); 

• par Ināra Čāmāna kandidatūru – “par” – 2 (I.Čāmāns, S.Curikova), 

“pret” – 6 (V.Dzene, J.Gavars, G.Geida, A.Kurkliete, S.Pudāne, 

J.Vanags)  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo daļu, ceturto daļu, 

21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.panta ceturto daļu, balsu skaitīšanas rezultātiem, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, J.Vanags, 

A.Kurkliete, J.Gavars); PRET – 2 (S.Curikova, I.Čāmāns); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Ievēlēt deputāti Viju DZENI par Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāju. 

 

  Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja B.Balule apsveic ievēlēto domes 

priekšsēdētāju V,Dzeni un nodod turpmāko domes sēdes vadību domes priekšsēdētājai 

V.Dzenei. 

 

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja V.Dzene un ierosina apstiprināt šādu 

turpmāko darba kārtību: 

3. Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

4. Par Aknīstes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošanu. 

Deputātiem iebildumu, papildinājumu nav. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, J.Vanags, 

A.Kurkliete, S.Curikova, I.Čāmāns, J.Gavars); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

3.# 

Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

V.Dzene 

 Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina neveidot jaunu balsu skaitīšanas 

komisiju, bet izmantot jau iepriekš izveidoto balsu skaitīšanas komisiju arī domes 

priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. 

 Deputātiem iebildumu nav. 

 Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja 

vietnieka amatam.  

 Guntars Geida no vēlētāju apvienības “VIENOTI NOVADA IZAUGSMEI” 

izvirza domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Jāni Vanagu. 

 Inārs Čāmāns no vēlētāju apvienības “Jauniešu Apvienība” izvirza domes 

priekšsēdētāja amatam Aiju Kurklieti. 

 Citu kandidatūru nav. 

 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu 

skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes domes priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanām. 

Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas sekretāre I.Buiķe izsniedz 

deputātiem vēlēšanu zīmes. Deputāti izdara izvēli vēlēšanu zīmēs.  

Domes priekšsēdētāja V.Dzene paziņo pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas 

komisija varētu apkopot vēlēšanu rezultātus. 

Pēc  balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Lāsma Prande paziņo rezultātus: 

• par Jāņa Vanaga kandidatūru – “par” – 6 (V.Dzene, J.Gavars, G.Geida, 

A.Kurkliete, S.Pudāne, J.Vanags), “pret” – 2 (I.Čāmāns, S.Curikova); 

• par Aijas Kurklietes kandidatūru – “par” – 2 (I.Čāmāns, S.Curikova), 

“pret” – 6 (V.Dzene, J.Gavars, G.Geida, A.Kurkliete, S.Pudāne, 

J.Vanags)  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo, otro daļu, 21.panta 

pirmās daļas 10.punktu, 40.panta ceturto daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, J.Vanags, 

A.Kurkliete, J.Gavars); PRET – 2 (S.Curikova, I.Čāmāns); ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 



Ievēlēt deputātu Jāni VANAGU par Aknīstes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieku. 

 

4.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošanu 

V.Dzene 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina izveidot Tautsaimniecības komiteju 4 

locekļu sastāvā, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteju - 4 locekļu sastāvā, 

Finanšu komiteju - 9 locekļu sastāvā. 

Citu priekšlikumu, ierosinājumu nav. 

   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 50., 51., 

54.pantu, 55.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, G.Geida, J.Vanags, 

A.Kurkliete, S.Curikova, I.Čāmāns, J.Gavars); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot Tautsaimniecības komiteju 4 locekļu sastāvā. 

2. Izveidot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteju 4 locekļu sastāvā. 

3. Izveidot Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā. 

 


