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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Inčukalna novadā

2017.gada 19.jūnijā

Sēdi atklāj plkst.15.00
Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi vada Inčukalna novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka
Sēdi protokolē Inčukalna novada vēlēšanu komisijas sekretārs A.Siliņš
Sēdē piedalās domes deputāti I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane,
I.Gavrilovs, M.Jaunups, S.Kalniņš, M.Keišs, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko,
L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova
Sēdē piedalās:
I.Igale – juriste
M.Pozņaks – sabiedrisko attiecību speciālists
I.Hofmane – vēlēšanu komisijas locekle
I.Rafelde – kancelejas vadītāja
P.Caics - datorspeciālists
Darba kārtība:
1.Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada priekšsēdētāja vēlēšanām.
2.Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
1. §.Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja
vēlēšanām.
Ziņo: L.Sīka
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka informē par kārtību, kādā
izveidojama šī komisija un ierosina izvirzīt balsu skaitīšanas komisijai kandidātus –
L.Sīku, A.Siliņu, I.Hofmani, I.Igali
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Atklāti balsojot: PAR „15” balsis – I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane,
I.Gavrilovs, M.Jaunups, S.Kalniņš, M.Keišs, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko,
L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Inčukalna novada dome nolemj:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
Lolita Sīka
Armands Siliņš
Indra Hofmane
Ineta Igale
2. §.Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Ziņo:L.Sīka
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka ierosina izvirzīt kandidātus
novada domes priekšsēdētāja amatam un informē, ka balsošana notiks, izmantojot
personalizētas vēlēšanu zīmes.
Deputāts Sandis Kalniņš no partijas “Latvijas zemnieku savienība” par
kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Aivaru Nalivaiko.
Deputāts Arvīds Blaus no partijas „Vienotība”, “Latvijas attīstībai” par kandidātu
novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Modri Jaunupu.
Vairāk priekšlikumu nav.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai
balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot personalizētās vēlēšanu zīmes un
sagatavoties balsošanas procedūrai.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka izklāsta balsošanas kārtību.
Lai veiktu balsošanu par pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam izvirzītajām
kandidatūrām, deputātiem tiek izsniegtas personalizētas vēlēšanu zīmes.
Deputāti veic balsošanu, un vēlēšanu zīmes tiek nodotas balsu skaitīšanas komisijai.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot
balsošanas rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājai L.Sīkai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu un 40.panta ceturto daļu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas
rezultātus,
Atklāti balsojot: PAR A.Nalivaiko – „8” balsis J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš,
M.Keišs, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova PRET – „6” balsis;
I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Rozīte, A.Šica; ATTURAS –nav,
deputāta J.Liepiņa vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, jo nav parakstīta;
Atklāti balsojot: PAR M.Jaunupu – „6” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Rozīte, A.Šica PRET – „8” balsis J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš,
M.Keišs, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova; ATTURAS –nav,
deputāta J.Liepiņa vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, jo nav parakstīta.
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Inčukalna novada dome nolemj:
Ievēlēt deputātu Aivaru Nalivaiko par Inčukalna novada domes priekšsēdētāju.
Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko. Domes
priekšsēdētājs iesaka apstiprināt par turpmākās domes sēdes protokolisti sekretāri
Lolitu Sīku.
Viņš ierosina apstiprināt šādu darba kārtību:
1.Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
2.Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju
sastāvā.
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš, M.Keišs,
P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova; PRET – “5” balsis I.Bernats,
A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups, S.Rozīte; ATTURAS – “2” balsis J.Liepiņš,
A.Šica,
Dome nolemj:
Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja A. Nalivaiko ierosināto darba kārtību.
1.§.Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
Ziņo:A.Nalivaiko
Novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko ierosina domes priekšsēdētāja
vēlēšanām izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai L.Sīkai organizēt
atklātās balsošanas balsu skaitīšanas procedūru novada domes priekšsēdētāja
vietnieka vēlēšanās. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja L.Sīka atbalsta šo
ierosinājumu.
Novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko ierosina izvirzīt kandidātus novada domes
priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Deputāts I.Bernats par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam izvirza deputāti Aneti Šicu.
Deputāts A.Nalivaiko par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam izvirza deputāti Ludmilu Vorobjovu.
Deputāts J.Liepiņš par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam izvirza savu kandidatūru.
Vairāk priekšlikumu nav.
Lai veiktu balsošanu par pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam
izvirzītajām kandidatūrām, deputātiem tiek izsniegtas personalizētas vēlēšanu zīmes.
Deputāti veic balsošanu un vēlēšanu zīmes tiek nodotas balsu skaitīšanas komisijai.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot balsošanas
rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu un 40.panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas
rezultātus,
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Atklāti balsojot PAR A.Šicu „6” balsis - I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane,
M.Jaunups, S.Rozīte, A.Šica;
Atklāti balsojot PAR L.Vorobjovu „8” balsis - J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš,
M.Keišs, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova
Atklāti balsojot PAR J.Liepiņu “1” balss J.Liepiņš
Inčukalna novada dome nolemj:
Ievēlēt deputāti Ludmilu Vorobjovu par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja
vietnieku.
2. §.Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana
komiteju sastāvā.
Ziņo:N.Nalivaiko
Notiek debates par komiteju sastāvu.
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta
pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu, 51.pantu un 54.pantu
1.1. A.Nalivaiko ierosina izveidot Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā, veicot izmaiņas pašvaldības nolikumā
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis - I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane,
I.Gavrilovs, M.Jaunups, S.Kalniņš, M.Keišs, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko,
L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Inčukalna novada dome nolemj:
Izveidot Attīstības un lauksaimniecības jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā –
I.Bernats, A.Freimane, M.Jaunups, M.Keišs, P.Kondrahins, L.Neimane, L.Vorobjova
1.2. A.Nalivaiko ierosina izveidot Komunālo jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā.
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis -A.Blaus, J.Bunkus, I.Gavrilovs, M.Jaunups,
S.Kalniņš, M.Keišs, J.Liepiņš; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Inčukalna novada dome nolemj:
Izveidot komunālo jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā - A.Blaus, J.Bunkus,
I.Gavrilovs, M.Jaunups, S.Kalniņš, M.Keišs, J.Liepiņš,
1.3. A. Nalivaiko ierosina izveidot Izglītības, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo
un veselības jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā, veicot izmaiņas pašvaldības
nolikumā
Atklāti balsojot: PAR „15” balsis - I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Freimane,
I.Gavrilovs, M.Jaunups, S.Kalniņš, M.Keišs, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko,
L.Neimane, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Inčukalna novada dome nolemj:
Izveidot Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības
jautājumu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā – I.Bernats, A.Blaus, S.Kalniņš,
P.Kondrahins, S.Rozīte, A.Šica, L.Vorobjova
2. A. Nalivaiko ierosina jautājumu par komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem
izskatīt attiecīgo komiteju sēdēs un Finanšu komiteju veidot no attiecīgo komiteju
priekšsēdētājiem un iekļaut vienu no deputātiem.
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A.Nalivaiko plkst.15.50 izsludina pārtraukumu, lai komiteju locekļi no savu vidus
izvēlētu komiteju priekšsēdētājus un vietniekus.
Sēdi turpina16.15
Saskaņā ar 19.06.2017.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komitejas protokolu Nr.1, komitejas priekšsēdētājs ir I.Bernats un vietnieks
L.Neimane.
Saskaņā ar 19.06.2017.Komunālo jautājumu komitejas protokolu Nr.1,
komitejas priekšsēdētājs ir M.Keišs un vietnieks J.Liepiņš.
Saskaņā ar 19.06.2017.Izglītības, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un
veselības jautājumu komitejas protokolu Nr.1, komitejas priekšsēdētājs ir J.Bunkus
un vietnieks L.Vorobjova.
Tā kā Finanšu komiteju veido 5 deputātu sastāvā no domes priekšsēdētāja
(A.Nalivaiko), attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem (I.Bernats, M.Keišs un J.Bunkus)
un viena deputāta, tiek izskatīts jautājums par viena deputāta iekļaušanu Finanšu
komitejas sastāvā.
Deputāti J.Liepiņš, L.Neimane un A.Blaus piesaka savu kandidatūru.
A.Nalivaiko lūdz balsot par katru kandidātu.
Atklāti balsojot: PAR Jāni Liepiņu „7” balsis- I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane,
M.Jaunups, J.Liepiņš, S.Rozīte, A.Šica; PRET –nav; ATTURAS – “8” balsis
J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš, M.Keišs, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane,
L.Vorobjova,
Atklāti balsojot: PAR Līgu Neimani „9” balsis- J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš,
M.Keišs, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Neimane, L.Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – “6” balsis A.Šica, I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane, M.Jaunups,
S.Rozīte
Atklāti balsojot: PAR Arvīdu Blauu “7” balsis I.Bernats, A.Blaus, A.Freimane,
M.Jaunups, J.Liepiņš, S.Rozīte, A.Šica; PRET – nav, ATTURAS – “8” balsis
J.Bunkus, I.Gavrilovs, S.Kalniņš, M.Keišs. P.Kondrahins, A.Nalivaiko, L.Neimane,
L.Vorobjova
Dome nolemj:
Finanšu komitejas sastāvā iekļaut L.Neimani.
Sēdi slēdz plkst.13.30
Sēdi vadīja
komisijas
L.Sīka

________________Inčukalna
________________Inčukalna

priekšsēdētājs

novada

vēlēšanu
priekšsēdētāja

novada

domes

A. Nalivaiko

Sēdi protokolēja
________________Inčukalna
novada
vēlēšanu
komisijas sekretārs A.Siliņš
___________________Inčukalna
novada
domes
darbinieks, kurš formēja domes sēdes protokolu pēc novada domes priekšsēdētāja
ievēlēšanas, L.Sīka

5

Saskaņots ar domes juristi I.Igali 20.06.2017.
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