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2021.gada 1.jūlijā                                                                                   1 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -    

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                               Ginta Roderte 

                                           

Protokolē -   

Novada vēlēšanu komisijas sekretāre                                                        Ieva Kalenda 

    

Piedalās                     AivarsMucenieks 

                                    Guntis Mačtams    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Gaidis Bože 

                                    Andis Zariņš  

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis 

                                    Gatis Gāga 

                 

Administrācija: Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

                                    Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

Preses pārstāvji:  Līga Tīrmane, SIA „ Ventas Balss”  korespondente 

                            Juris Ģigulis,  SIA „Ventas Balss”   

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja G.Roderte informē par vēlēšanu rezultātiem. 

 

G.Roderte informē par sēdes darba kārtību: 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 

2. Par Ventspils novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
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G.Roderte aicina balsot par sēdes darba kārtību. 

Ventspils novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt sekojošu domes darba kārtību: 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. 

2. Par Ventspils novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 
 

1.§ 
PAR BALSU SKAITĪŠANAS  KOMISIJAS IZVEIDOŠANU  

NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VĒLĒŠANĀM 

(Ziņo: G.Roderte, debatēs: A.Mucenieks, A.Zariņš, D.Vašuka) 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja G.Roderte informē par kārtību, kādā izveidojama balsu 

skaitīšanas komisija novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas 

sastāvam. 

Deputāts Aivars Mucenieks piesaka Ilvas Cērpas kandidatūru.  

Deputāts Andis Zariņš piesaka Andra Vārpiņa kandidatūru.  

Deputāte Dace Vašuka piesaka Elitas Kuģenieces kandidatūru.  

G.Roderte aicina balsot par pieteiktajiem balsu skaitīšanas komisijas kandidātiem. 

Ventspils novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.  Ilva Cērpa; 

2. Andris Vārpiņš; 

3. Elita Kuģeniece. 

 

2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVĒLĒŠANU  

(Ziņo: G.Roderte, debatēs:D.Vašuka) 

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja G.Roderte ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 

priekšsēdētāja amatam. 

 

Deputāts Guntis Mačtams no Zaļo un Zemnieku savienības par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 

amatam izvirza deputātu Aivaru Mucenieku. Citi kandidāti netiek pieteikti. 

 

Jautājumi domes priekšsēdētāja amata kandidātam. 

D.Vašuka jautā par iespējamo darba organizāciju, kāda būs nostāja tās organizēšanā. Stingri tiks dalīta 

pozīcija, vai opozīcija? 

A.Mucenieks norāda, ka līdzšinējā pieredze liecina, ka vienmēr strādāts visu kopēji izdiskutējot ar 

visiem. Nav bijusi stingra pozīcija, vai opozīcija. Visi strādājam novada labā. Nav problēmas bijušas 

līdz šim, nav bijis tā, ka kāds nebūtu ņemts vērā. Visi jautājumi bijuši diskusijās izsvērti.  

Jautājumu amata kandidātam nav. 

Ventspils novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 
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Novada domes priekšsēdētāja vēlēšanu zīmē ierakstīt deputāta Aivara Mucenieka kandidatūru. 

 

Novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja G.Roderte izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu 

skaitīšanas komisija varētu sagatavoties balsošanas procedūrai. 

 

Pēc pārtraukuma novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja G.Roderte dod vārdu balsu skaitīšanas 

komisijas priekšsēdētājai Ilvai Cērpai, kura informē par balsošanas kārtību un sagatavotajām vēlēšanu 

zīmēm. 

 

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

vēlēšanu rezultātus, kurus pēc tam nodod novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai G.Rodertei. 

Balsu skaitīšanas komisija -Ilva Cērpa informē par balsu skaitīšanas rezultātiem. Par izvirzīto 

kandidātu Ventspils novada domes priekšsēdētāja amatam – Aivaru Mucenieku, “PAR” nodotas 13 

(trīspadsmit) balsis, “PRET” nodotas 2 (divas) balsis (balsu skaitīšanas protokols Nr.1). 

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 (balsu skaitīšanas 

protokols Nr.1), PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece), PRET  –  

2 balsis (I.Apsītis, G.Gāga), ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

    Ievēlēt deputātu Aivaru MUCENIEKU par Ventspils novada domes priekšsēdētāju. 

 
 

Sēdi vadīja                                                                                 G.Roderte   

 

                                                                                     

 

Sēdi protokolēja                                                                          I.Kalenda    

 

 
 

Sēdi turpina vadīt novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks un protokolēt Kancelejas vadītāja 

E.Ozoliņa. A.Mucenieks ierosina apstiprināt šādu turpmākā darba kārtību: 

1. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. 

Ventspils novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja A.Mucenieks ierosināto darba kārtību. 

1. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. 

 

 

1.§ 
PAR NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU IEVĒLĒŠANU  

(A.Mucenieks) 

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt novada domes priekšsēdētāja vietnieku 

vēlēšanām balsu skaitīšanas komisiju – Ilva Cērpa, Andis Vārpiņš, Elita Kuģeniece. 
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Ventspils novada dome, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.  Ilva Cērpa; 

2. Andris Vārpiņš; 

3. Elita Kuģeniece. 

 

 

[1.] A.Mucenieks ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka sociālajos, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatam. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Mucenieks par kandidātu novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka sociālajos, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatam izvirza deputātu Gunti Mačtamu. Citi kandidāti netiek 

pieteikti. 

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina Gunta Mačtama kandidatūras ierakstīšanu 

vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sociālajos, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumos amatam vēlēšanām. 

 

Tiek gatavotas personalizētās vēlēšanu zīmes. 

Deputātiem tiek izsniegtas 15 personalizētās vēlēšanu zīmes G.Mačtama ievēlēšanai. 

 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo un paziņo vēlēšanu rezultātus (vēlēšanu zīmes pievienotas 

protokola pielikumā). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  20.panta otro daļu, 40.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās 

daļas 10.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, 

I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Ievēlēt deputātu GUNTI MAČTAMU par Ventspils novada domes atbrīvoto priekšsēdētāja 

pirmo vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos. 

 

 

[2.] A.Mucenieks ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju un 

attīstības jautājumos amatam. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Mucenieks par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju 

un attīstības jautājumos amatam izvirza deputātu Andi Zariņu. 

 

Deputāte Dace Vašuka par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju un attīstības 

jautājumos amatam izvirza deputātu Māri Dadzi. 

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina Anda Zariņa un Māra Dadža kandidatūru 

ierakstīšanu vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju un attīstības 

jautājumos. 

 

Tiek gatavotas personalizētās vēlēšanu zīmes. 

Deputātiem tiek izsniegtas 30 personalizētās vēlēšanu zīmes A.Zariņa un M.Dadža ievēlēšanai. 

 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo un paziņo vēlēšanu rezultātus (vēlēšanu zīmes pievienotas 

protokola pielikumā). 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  20.panta otro daļu, 40.panta pirmo daļu, 21.panta 

pirmās daļas 10.punktu, 

 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju un attīstības jautājumos kandidāts – Andis 

Zariņš, PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, 

G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš), PRET  – 5 balsis (M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, 

I.Apsītis, G.Gāga), ATTURAS – nav, 

 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka investīciju un attīstības jautājumos kandidāts – Māris 

Dadzis, PAR – 5 balsis (M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  –10 balsis  

(A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, 

A.Vārpiņš, R.Krūmiņš,), ATTURAS – nav, 

 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Ievēlēt deputātu ANDI ZARIŅU par Ventspils novada domes atbrīvoto priekšsēdētāja 

vietnieku investīciju un attīstības jautājumos. 

 

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi pl.14.00. 

Sēžu zāli atstāj preses un televīzijas pārstāvji. 

=========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _________________ 

 

                                                                                     

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa     _________________ 

 

                                                                                

                                                       


