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Nīcas  novada  jaunievēlētās domes  sēde 
2013. gada 17.  jūnijā 

 
 

DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 
 1. Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vēlēšanas 
 
2.  Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieka  vēlēšanas 
 
 
 Sēdi  vada  Nīcas  novada vēlēšanu  komisijas  priekšsēdētāja Andra  

EGLĪTE.  Viņa  informē   par notikušajām  pašvaldības domes  vēlēšanām   

un   vēlēšanu rezultātiem, kā  arī par to, ka,  pamatojoties  uz likuma  ‘’Par 

pašvaldībām’’   19 panta pirmo  daļu,  ar  jaunievēlētās domes  pirmo  sēdi  

izbeidzas    iepriekšējās  domes  pilnvaras. 

 
 Uz  jaunievēlētās  domes   pirmo  sēdi  ieradušies ievēlētie 7 deputāti  

no  vēlētāju apvienības ‘’ Nīcas novada attīstībai’’  (  I.APINIS, J.AUSĒJS, 

R.KALĒJS, I.LĪBEKA, S.PANKOKA, A.PETERMANIS, D.SIKSNA) ,  

 2 deputāti  - no partijas   ‘’Vienotība’’  (R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE). 

 

1. 
Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vēlēšanas 

 

 A.EGLĪTE  informē   par likumā  ‘’ Par pašvaldībām’’      40. pantā   

izdarītiem  grozījumiem ( stājās spēkā 21.02.2013.) : 

  
1)     40. panta  1. daļa   nosaka  ’’Balsošana  domes  sēdēs  ir  atklāta  un 

vārdiska’’.  

2)   40. panta  3. daļa -   ‘’ Par pašvaldības  domes pr-tāja  un  vietnieka  

amatam  izvirzītajām  kandidatūrām balso  ar  vēlēšanu  zīmēm  vienlaikus   

par katram  amatam izvirzītiem  kandidātiem.  
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          Amatpersonu  vēlēšanu  norisei  ir  nepieciešama  balsu skaitīšanas  

komisija.  A.EGLĪTE  ierosina   balsu skaitīšanas  pienākumus  uzticēt  

novada  vēlēšanu  komisijas  locekļiem  3  cilvēku sastāvā. 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  balsu skaitīšanas  komisiju 3 cilvēku sastāvā: 
 
 Komisijas priekšsēdētāja   Daiga KARLSBERGA,  komisijas   locekles   

Indra  KAUNESE  un  Aija RĪTIŅA. 

 
DOME  NOLEMJ: 

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

daļu, 21.panta  10.punktu un 40.panta trešo daļu un, ņemot vērā balsu 

skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm : par 6 balsis, pret  3 

balsis, atturas nav,  

 Ievēlēt deputātu Agri PETERMANI  par Nīcas novada domes  
priekšsēdētāju. 

 

 Sēdi turpina  vadīt  priekšsēdētājs A.PETERMANIS. 

2. 
Nīcas novada domes   priekšsēdētāja  vietnieka  vēlēšanas 

 

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

10.punktu un 40.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas 

rezultātus, atklāti balsojot  ar vēlēšanu zīmēm  :  par 6 balsis  , pret  3, atturas  

nav,  

DOME  NOLEMJ: 

 Ievēlēt deputāti Ingunu LĪBEKU par Nīcas novada domes  
priekšsēdētāja vietnieci. 

 

 
  

    
 
 
 


