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DOMES SĒDES  

  PROTOKOLS 

Lubānas novadā, 

01.07.2009.                                                    Nr. 7 

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.05 

 

 

Darba kārtība: 

1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja 

vēlēšanām. 

2. Lubānas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

 

 

Sēdi vada: līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai - novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Sandra LĪCĪTE. 

Pēc novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanas - novada domes priekšsēdētājs Tālis 

SALENIEKS. 

 

Protokolē: līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai - novada vēlēšanu komisijas 

sekretāre Līga BIRZIŅA. 

Pēc novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanas – tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA. 

 

Piedalās: deputāti - Rudīte KOLĀTE, Anita SLUCKA, Tālis SALENIEKS, Mārīte 

KOTĀNE, Laila OZOLIŅA, Ilgonis LOSĀNS, Inese LĪBERE, Andis ĶĒNIŅŠ, Jānis 

SIKSALIETIS, Juris MITJAKOVS, Egils FELDMANIS. 

Pašvaldības izpilddirektors Ivars BODŽS, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore 

Ligita PĒTERSONE, iepriekšējā deputātu sasaukuma Lubānas novada domes 

priekšsēdētājs Miķelis GRUZĪTIS. 

 

Nepiedalās: deputāti - Iveta PEILĀNE (izbraukusi no valsts), Līga ŠPUNE (slimības 

dēļ). 
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1. § 

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

Ziņo: S. Līcīte 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte informē par kārtību, kādā  

izveidojama šī komisija un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. 

 

Atklāti balsojot: PAR –11 (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita 

Slucka, Laila Ozoliņa, Jānis Siksalietis, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Egils 

Feldmanis, Inese Lībere, Andis Ķēniņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 Lubānas novada dome n o l e m j: 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: pašvaldības izpilddirektors Ivars 

BODŽS, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore Ligita PĒTERSONE, deputāts Andis 

ĶĒNIŅŠ. 

 

 

 

2. § 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas 

Ziņo: S. Līcīte, A. Slucka, I. Lībere, J. Mitjakovs, T. Salenieks 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte ierosina izvirzīt kandidātus 

novada domes priekšsēdētāja amatam. 

Deputāte Anita Slucka no vēlētāju apvienības „Rītdiena” par kandidātu novada domes 

priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Tāli Salenieku. 

Deputāte Inese Lībere no vēlētāju apvienības „Lubānas Novadam” atbalsta deputāta 

Tāļa Salenieka kandidatūru novada domes priekšsēdētāja amatam. 

Deputāts Juris Mitjakovs no vēlētāju apvienības „Mūsu Mājas” atbalsta deputāta Tāļa 

Salenieka kandidatūru novada domes priekšsēdētāja amatam. 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte izsludina 10 minūšu 

pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un 

sagatavoties balsošanas procedūrai.  

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte dod vārdu balsu skaitīšanas 

komisijas priekšsēdētājam Ivaram Bodžam, kurš izklāsta balsošanas kārtību. Tiek 

paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas 

komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājai Sandrai Līcītei. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta 

pirmās daļas 10.punktu un 40.panta otro daļu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas 

rezultātus,  

aizklāti balsojot: PAR –11 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav balsis,  

Lubānas novada dome n o l e m j: 

Ievēlēt deputātu Tāli SALENIEKU par Lubānas novada domes priekšsēdētāju. 
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Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, viņš ierosina apstiprināt šādu 

turpmākā darba kārtību: 

3. Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 

4. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana 

komiteju sastāvā. 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Anita Slucka, Laila Ozoliņa, Jānis Siksalietis, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Egils 

Feldmanis, Inese Lībere, Andis Ķēniņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 Lubānas novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ierosināto darba kārtību: 

3. Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 

4. Lubānas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu  

    ievēlēšana komiteju sastāvā. 

 

 

 

3.§ 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

Ziņo: T. Salenieks, I. Losāns, I. Lībere, M. Kotāne 

 

Sēdes vadītājs, novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina domes 

priekšsēdētāja vēlēšanām izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam 

organizēt aizklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Ivars 

Bodžs atbalsta šo ierosinājumu. 

Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.  

Deputāts Ilgonis Losāns izvirza Jura Mitjakova kandidatūru. 

Deputāte Inese Lībere izvirza deputātes Mārītes Kotānes kandidatūru. 

Deputāte Mārīte Kotāne savu kandidatūru atsauc. 

Citas kandidatūras deputāti neizvirza. 

Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas 

komisija apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes 

priekšsēdētājam Tālim Saleniekam. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks iepazīstina deputātus ar balsu skaitīšanas 

komisijas Protokolu Nr. 3.  

 

Aizklāti balsojot: PAR –11 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav balsis,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Ievēlēt deputātu Juri MITJAKOVU par Lubānas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieku. 
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4.§ 

Lubānas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana 

komiteju sastāvā 

Ziņo: T. Salenieks, J. Mitjakovs 

 

Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidātus pastāvīgo komiteju sastāvam. 

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

daļas 10. punktu, 50. pantu un 51. pantu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Anita Slucka, Laila Ozoliņa, Jānis Siksalietis, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, 

Egils Feldmanis, Inese Lībere, Andis Ķēniņš), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Finanšu komitejā ievēlēt: 

Tāli Salenieku, 

Rudīti Kolāti, 

Ilgoni Losānu, 

Juri Mitjakovu, 

Līgu Špuni, 

Lailu Ozoliņu, 

Inesi Līberi. 

 

2. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt: 

Anitu Slucku, 

Ivetu Peilāni, 

Lailu Ozoliņu, 

Jāni Siksalieti, 

Andi Ķēniņu. 

 

3. Attīstības un komunālo jautājumu komitejā ievēlēt: 

Tāli Salenieku, 

Egilu Feldmani, 

Jāni Siksalieti, 

Juri Mitjakovu, 

Andi Ķēniņu. 

 

4. Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejā ievēlēt: 

Ivetu Peilāni, 

Anitu Slucku, 

Mārīti Kotāni, 

Līgu Špuni, 

Inesi Līberi. 

 

Domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS ierosina un deputāti viņu atbalsta, domes 

sēdes sasaukt katra mēneša pēdējā ceturtdienā un komiteju sēdes sasaukt ne vēlāk kā 

nedēļu pirms domes sēdes. Lai nodrošinātu tūlītēju informācijas pieejamību 

iedzīvotājiem, mainīt domes laikraksta „Lubānas Ziņas” izdošanas laikus, kā arī, 

uzlabot Lubānas novada pašvaldības mājas lapu un informācijas pieejamību tajā par 

aktualitātēm pašvaldībā un tās uzņēmumos. Komitejām vienoties par nemainīgu 
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ikmēneša sēžu norises laiku. Katras komitejas jaunā deputātu sasaukuma pirmajā sēdē 

piedalās domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un galvenā grāmatvede.  

Jaunā sasaukuma deputātiem iesniegt ziņas par saviem iedzīvotāju pieņemšanas 

laikiem un vietām domes kancelejas vadītājai, deputātei Mārītei Kotānei,  

apkopošanai.   

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Mitjakovs izsaka priekšlikumu uzdot galvenajai 

grāmatvedei sagatavot informāciju par pašvaldības 2008. gada un 2009. gada  

I pusgada budžeta plānu, tā izpildi, lai iepazīstinātu jaunā sasaukuma deputātus ar 

finanšu stāvokli pašvaldībā.  

 

Sēdi slēdz plkst. 13.30.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:                                Sandra Līcīte 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                                    Tālis Salenieks 

 

Lubānas novada vēlēšanu komisijas sekretāre:                                         Līga Birziņa    

 

Lubānas novada tehniskā sekretāre:                                                          Diāna Krieva 


