Latvijas Republika

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,
e-pasts dome@kegums.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
05.06.2013.sēdes lēmumu
Nr.201
(protokols Nr.11,19.§)

NOTEIKUMI
par kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm
Ķegumā 2013.gada 5.jūnijā
Izdoti saskaņā ar likuma„Par
pašvaldībām” 40.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā noris Ķeguma novada domes deputātu
atklātā balsošana ar vēlēšanu zīmēm.
2. Atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm notiek, ievēlot amatā domes
priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības izpilddirektoru,
pašvaldības izpilddirektora vietnieku, pagasta pārvaldes vadītāju, pagasta pārvaldes
vadītāja vietnieku u.c. gadījumos, kad to nosaka likums vai pašvaldības nolikums.
3. Balsošana notiek vienlaikus par visiem attiecīgajam amatam izvirzītajiem
kandidātiem.
II. Vēlēšanu zīme
4. Vēlēšanuzīmes (1.pielikums) šo noteikumu 2.punktā minēto amatpersonu
vēlēšanām obligātās sastāvdaļas:
4.1. vēlēšanu zīmes Nr.;
4.2. balsošanas vieta;
4.3. balsošanas datums;
4.4. deputāta vārds un uzvārds;
4.5. amata nosaukums, par kuru notiek atklātā balsošana;
4.6. norāde, kā vēlēšanu zīmē izdarāma atzīme par kandidātu;
4.7. amatam izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi pieteikšanas secībā;
4.8. pretī kandidāta uzvārdam ir vieta vēlētāja atzīmes izdarīšanai;
4.9. zīmoga vieta.
III. Balsošanas kārtība

5. No deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija (turpmāk – Komisija)
trīs cilvēku sastāvā.
6. Komisija pirms balsošanas pārliecinās par katras vēlēšanu zīmes atbilstību
balsošanas norises nosacījumiem un apzīmogo katram deputātam izsniedzamo
vēlēšanu zīmi ar Domes zīmogu.
7. Deputāts nodod savu balsi vārdiski, atklāti domes sēžu zālē personalizētajās
vēlēšanu zīmēs, ievelkot krustiņu kandidātam, par kuru balso „PAR” un izsvītro
kandidātus, par kuriem balso „PRET”.
8. Pēc atzīmju veikšanas vēlēšanu zīmē, tā tiek nodota Komisijai.
IV. Balsu skaitīšanas kārtība
9. Pēc balsošanas Komisija aizpilda balsu skaitīšanas protokolu (turpmāk –
Protokols), kurā tiek atspoguļots katra deputāta balsojums.
10. Komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz sēdes vadītājam, kurš paziņo
balsošanas rezultātus.
V. Gadījumi, kādos vēlēšanu zīmes uzskatāmas par nederīgām
11. Vēlēšanu zīme nav derīga, ja:
11.1. nav izdarītas atzīmes atbilstoši šiem noteikumiem;
11.2. iesniegtā vēlēšanu zīme nav apzīmogota;
11.3.vēlēšanu zīme ir bojāta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba.
VI. Balsu skaitīšanas protokols
12. Balsojuma rezultāti tiek noformēti protokolā (paraugs 2.pielikumā).
13. Protokolā ir atspoguļots katra deputāta balsojums.
14. Protokols tiek pievienots domes sēdes protokolam.
Domes priekšsēdētājs
10.06.2013.

(personiskais paraksts)

R.Ozols

PIELIKUMS Nr.1
Ķeguma novada domes
05.06.2013. Noteikumiem
par kārtību atklātai
balsošanai
ar vēlēšanu zīmēm

ATKLĀTĀS BALSOŠANAS
VĒLĒŠANU ZĪME NR.___

Ķegumā 20....gada ....................................
DeputātsVĀRDS UZVĀRDS

Amata nosaukums ______________________________________________________
(par kuru notiek atklātā balsošana)

!Ievelk krustiņu vienam kandidātam, par kuru balso „PAR” un izsvītro pārējos
kandidātus, par kuriem balso „PRET”
Amatam izvirzītie kandidātipieteikšanas secībā:
1. Vārds Uzvārds
2. Vārds Uzvārds
3. Vārds Uzvārds
4. Vārds Uzvārds

Z.v.

Domes priekšsēdētājs

R.Ozols

PIELIKUMS Nr.2
Ķeguma novada domes
05.06.2013. Noteikumiem
par kārtību atklātai
balsošanai
ar vēlēšanu zīmēm

ATKLĀTĀS BALSOŠANAS BALSU SKAITĪŠANAS
PROTOKOLS
Ķegumā

20.....gada ................. Nr....

Amata nosaukums
..........................................................................................................................................
(par kuru notiek atklātā balsošana)

Balsu skaitīšanā piedalās ievēlētā balsu skaitīšanas komisija trīs komisijas locekļu
sastāvā:
..............................................................................
(VĀRDS UZVĀRDS)

...............................................................................
(VĀRDS UZVĀRDS)

…………………………………………………..
(VĀRDS UZVĀRDS)

Izdalītas ......... numurētas un apzīmogotas balsošanas zīmes.
Pēc balsošanas saņemtas........ numurētas un apzīmogotas balsošanas zīmes.
Derīgas balsošanas zīmes ..........gab.
Nederīgas balsošanas zīmes .........gab.
Par .................................................................................................. izvirzītajiem
amata nosaukums

kandidātiem:
1. Vārds Uzvārds

„par”...... balsis, „pret”.... balsis.

2. Vārds Uzvārds

„par”...... balsis, „pret”.... balsis.

3. Vārds Uzvārds

„par”...... balsis, „pret”.... balsis.

4. Vārds Uzvārds

„par”...... balsis, „pret”.... balsis.

Deputāta
vārds, uzvārds

Piezīme par:

Balsojums
Par

Pret

nepiedalās

bojātu vēlēšanu zīmi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ar saviem parakstiem komisijas locekļi apliecina balsu skaitīšanas rezultātu patiesumu
un iesniedz balsu skaitīšanas rezultātus apstiprināšanai Ķeguma novada domei.

Komisijas loceklis:..........................................................................................
(paraksts un tā atšifrējums)
Komisijas loceklis:..........................................................................................
paraksts un tā atšifrējums)
Komisijas loceklis:...........................................................................................
paraksts un tā atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs

R.Ozols

