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Nr.1 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2020. gada 7. janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst.1600 

 

Sēdi atklāj plkst.1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 
 
Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs 
Blumbergs 
 
Nepiedalās: Aiga Jaunzeme – slimības dēļ, Iveta Mame – pamatdarbs, Valdis Līkosts – pamatdarbs. 
 
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, juriste EvitaVanaga. 
 
Sēdes darba kārtībā: 

1.Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Vaiņodes novadā 

Atklāti balsojot:  

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Sandra Grosberga, 
Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 

 

1.p. 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Vaiņodes novadā 

/ziņo: V.Jansons/ 

Pamats: Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra RĪKOJUMS Nr. 173 
“Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”. 



Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par 
pašvaldībām”” atcelšanu, Centrālā vēlēšanu komisija atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai un likuma „Par 
Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantam uzdod novadu domēm:  

1. parakstu vākšanas vietas noteikt līdz 2020. gada 10. janvārim. Pašvaldībās ar balsstiesīgo skaitu 
virs 10 000 paredzēt ne mazāk kā vienu parakstu vākšanas vietu uz katriem 10 000 balsstiesīgajiem; 

2. domes lēmumus par parakstu vākšanas vietām (norādot adreses) līdz 2020. gada 10. janvārim 
nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv; 

Konstatēts: Uz 27.12.2019. Vaiņodes novada pašvaldībā ir 1767 balsstiesīgie iedzīvotāji. Minimālais 
parakstu vākšanas vietu skaits “1 (viens)”. Parakstu vākšanas darba laiku nosaka Vaiņodes novadu 
vēlēšanu komisija. 

Priekšlikums: nozīmēt 1 (viens) parakstu vākšanas vietu: Brīvības iela 17, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435, Vaiņodes tūrisma informācijas centrā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt Centrālās vēlēšanu 
komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu, 

Atklāti balsojot:  

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Sandra Grosberga, 
Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Noteikt 1 (viens) parakstu vākšanas vietu Vaiņodes novadā adresē: Brīvības iela 17, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, Vaiņodes tūrisma informācijas centrā. 

1.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Vaiņodes novada vēlēšanu komisijai izpildei. 
1.3. Lēmuma izraksts nosūtāms Latvijas Republikas Centrālai vēlēšanu komisijai uz e-pastu: 

cvk@cvk.lv. 

 

Sēde beidzas plkst.1605 
 
 
Sēdes vadītājs:                                …………………………………..  Visvaldis Jansons 
 

 

Sēdes protokolētājs    …………………………. Vita Barakauska 

 
 
 
Protokols parakstīts 2020. gada 9. janvārī 
 


