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ārkārtas sēdes protokols Nr.6., 1.p.

LĒMUMS Nr.29
Par Aizkraukles novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu
Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk tekstā –
Likums) 2.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldību institūcija
darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad
jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Likuma 1.pants nosaka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas
nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai katrā valstspilsētas pašvaldībā un
novada pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu
komisija un novada pašvaldības vēlēšanu komisija 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas
locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Ņemot vērā Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/1
“Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 13.1.apakšpunktu, Aizkraukles novada domes ir
izveidojusi Vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā, kas kā patstāvīga pašvaldības iestāde
“Aizkraukles novada Vēlēšanu komisija” darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.
Saskaņā ar Likuma 5.panta pirmo daļu 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.
Likuma 6.pants nosaka: “Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no
Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par
vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes
deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu
vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.”.
Likuma 7.pants paredz, ka “tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir
reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas
pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa). Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības,
deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par
attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu”.
Likuma 9.pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
nosaka attiecīgā dome. Novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta
pārvaldes ēkām.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 17.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu,
7.pantu, 9.pantu, kā arī ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 22.07.2021. atzinumu, atklāti balsojot: ar 18 balsīm "Par" (Aigars LUKSS, Aivars
MIEZĪTIS, Andris AMBAINIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis
VINGRIS, Dāvis KALNIŅŠ, Einārs ZĒBERGS, Evija VECTIRĀNE, Gatis GŪTMANIS, Guntis
LIBEKS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Leons LĪDUMS, Mārtiņš DAĢIS, Uģis RUBENIS, Uldis
DZĒRVE, Zane ROMANOVA), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz
2021.gada 28.jūlijam, plkst.10:00. Pieteikumi iesniedzami elektroniski (parakstīti ar

elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv, nosūtot pa pastu
Aizkraukles novada pašvaldības administrācijai Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles
nov., LV-5101, vai klātienē nogādājot kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām.
2.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Zandai BISTEREI
nodrošināt informācijas par kandidātu pieteikšanos publicēšanu.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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