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Darba kārtībā:
1. Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas

1.§
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlēšanas
G.Ralle
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Kokoreviča informē par jautājuma
izskatīšanas kārtību, tai skaitā par balsošanas kārtību, kas noteikta Dundagas novada domes
2014.gada 24.aprīļa noteikumos „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”
Tiek noteikta balsu skaitīšanas komisija 3 locekļu sastāvā, kuri ir vēlēšanu komisijas locekļi.
Balsu skaitīšanas komisijas sastāvs: Rita Langmane, Ilze Pirvte, Ieva Legzdiņa
Sēdes vadītāja ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāts Gatis Ralle no vēlētāju apvienības MŪSU CILVĒKIEM par kandidātu novada
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Aldi Feltu.
Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Kokoreviča izsludina pārtraukumu, lai balsu
skaitīšanas komisija varētu sagatavoties balsošanas procedūrai (sagatavot balsošanas zīmes un
balsu skaitīšanas protokola sagatavi).

Sēdes vadītāja izklāsta balsošanas kārtību, kā arī tiek izsniegtas balsošanas zīmes balsošanai
ar balsošanas zīmēm par izvirzīto domes priekšsēdētāja amata kandidātu.
Pēc balsošanas procesa pabeigšanas, tiek izsludināts pārtraukums, lai balsu skaitīšanas
komisija varētu apkopot balsošanas rezultātus, sagatavot balsu skaitīšanas protokolu.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un protokola parakstīšanas, balsu skaitīšanas komisijas
locekle I.Pirvite nolasa protokolu un paziņo balsošanas rezultātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu un 40.pantu, un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
balsojot ar 9 balsīm par (M. Burnevics, A. Felts, A. Grīvāne, T. Kaudze, G. Kristiņš, M.
Napskis, G. Ralle, R. Rūmniece, V. Skuja), novada dome
NOLEMJ (lēmums Nr.130):
Ievēlēt deputātu ALDI FELTU (personas kods xxxxxx) par Dundagas novada domes
priekšsēdētāju.

Sēde slēgta plkst.10.40.
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