
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
SKRĪVERU  NOVADA  DOME 

Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 
tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  
 

2017.gada 20.jūnijā                                                                                        Nr.7 
 
Sēde sasaukta pulksten 10.00. 
Sēdi atklāj pulksten 10.00.  
 
Sēdi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunta ŠUSTERE 
                 domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS (3.darba kārtības jautājumu) 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dronka, Uldis Dzērve,  
                Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Kitija Boļšakova – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 

Uzaicinātās personas:  
Gunta Šustere – vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Inga Kokaine - vēlēšanu komisijas locekle 
Inita Panteļejeva - vēlēšanu komisijas locekle 

Laikraksta „Staburags”  pārstāvji 
Agita Grīnvale-Iruka 
Inga Patmalniece 
 
Darba kārtība: 
1. Par Skrīveru novada domes vēlēšanu rezultātiem 

Ziņo – G.Šustere  
2.  Par Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

Ziņo – G.Šustere 
 

Papildus darba kārtība 

3. Par Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 
Ziņo – A.Zālītis 

 
G.ŠUSTERE informē, ka ir saņemts deputāta Andra Zālīša iesniegums par papildus 

jautājuma “Par Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām” iekļaušanu darba 
kārtībā un aicina deputātus balsot, kas ir par šāda jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.   
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Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
Apstiprināt papildus darba kārtību. 

 
1. 

Par Skrīveru novada domes vēlēšanu rezultātiem  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Šustere  
 
G.ŠUSTERE informē par 3.jūnijā notikušo vēlēšanu rezultātiem: novadā ir reģistrēti 

2908 balstiesīgie iedzīvotāji, vēlēšanās piedalījās 1575 balsotāji, par derīgām atzītas 1562 
vēlēšanu zīmes. Balsu sadalījums vēlēšanās: vēlētāju apvienība „Mēs Skrīveriem” – 870 
balsis, vēlētāju apvienība „Par diženu novadiņu” – 327 balsis, vēlētāju apvienība „Zaļās 
zemes novads” – 237 balsis, vēlētāju apvienība „Mēs - diženam novadam” – 128 balsis. 
Atbilstoši balsu sadalījumam par deputātiem Skrīveru novada domē tika ievēlēti:  

no saraksta „Mēs Skrīveriem” Ināra Dika, Uldis Dzērve, Sarmīte Jansone, Broņislavs 
Māčuļskis, Andris Zālītis;  

no saraksta „Par diženu novadiņu” Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns; 
no saraksta „Zaļās zemes novads” Uldis Dronka; 
no saraksta „Mēs - diženam novadam” Udo Pērsis. 
 

2. 
Par Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas G.Šustere, U.Dzērve, U.Pērsis. 
 

G.ŠUSTERE informē par kandidātu izvirzīšanas un balsošanas kārtību. Vēlēšanu 
komisijas locekļi veiks balsu skaitīšanas komisijas pienākumus. 

Viņa uzaicina izvirzīt kandidātus Skrīveru novada domes priekšsēdētāja amatam. 

Uldis Dzērve vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem” vārdā domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza ANDRA ZĀLĪŠA kandidatūru. 

 
Citas kandidatūras netiek izvirzītas un G.Šustere aicina balsot par izvirzītā kandidāta 

iekļaušanu vēlēšanu zīmēs. 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 8 balsīm par (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 

U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret – 1 (J.Brokāns), atturas nav, 
nolemj: 
 

Iekļaut vēlēšanu zīmēs Andri Zālīti kā vienīgo izvirzīto kandidātu domes 
priekšsēdētāja vēlēšanām. 

 
Plkst. 10.08 G.Šustere izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai un 

balsošanai un informē, ka balsošanas laikā balsošanas telpā drīkst atrasties tikai balsotāji un 
balsu skaitīšanas komisija. 

 
Plkst. 10.28 sēdes telpā atgriežas balsu skaitīšanas komisija un informē, ka balsošanai 

izsniegtas 9 vēlēšanu zīmes, saņemtas 9 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 9, nederīgas – nav. 



 3

„Par” ANDRI ZĀLĪTI nobalsojuši 7 deputāti (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dzērve, 
S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), „Pret” – 2 deputāti (J.Brokāns, U.Dronka), 
„Atturas” – nav. 

G.Šustere ziņo, ka, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, par Skrīveru novada 
domes priekšsēdētāju ir ievēlēts Andris Zālītis. 

 
Pielikumā: 1. Lēmums uz 1 lp.; 
                  2. Balsošanas gaitas protokols Nr.1 uz 3 lp.; 
                  3. Vēlēšanu zīmes uz 9 lp. 
 

Sēdes vadību pārņem Andris Zālītis. 
 

3. 
Par Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Uzstājas A.Zālītis, G.Šustere. 
 

A.ZĀLĪTIS informē, ka balsu skaitīšanas komisijas pienākumus veiks vēlēšanu 
komisijas locekļi.  

Viņš uzaicina izvirzīt kandidātus Skrīveru novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatam un vēlētāju apvienības „Mēs Skrīveriem” vārdā izvirza SARMĪTES JANSONES 
kandidatūru. 

Citas kandidatūras netiek izvirzītas. 
 
Plkst. 10.31 A.Zālītis izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai un 

balsošanai. 
G.ŠUSTERE informē par balsošanas kārtību, kas būs identiska priekšsēdēta 

vēlēšanām. 
 
Plkst. 10.40 sēdes telpā atgriežas balsu skaitīšanas komisija un informē, ka balsošanai 

izsniegtas 9 vēlēšanu zīmes, saņemtas 9 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 9, nederīgas – nav. 

„Par” SARMĪTI JANSONI nobalsojuši 8 deputāti (I.Biķerniece, I.Dika, U.Dronka, 
U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), „Pret” – 1 deputāts (J.Brokāns), 
„Atturas” – nav. 

 
G.Šustere ziņo, ka, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, par Skrīveru novada 

domes priekšsēdētāja vietnieci ir ievēlēta Sarmīte Jansone. 
 

Pielikumā: 1. Lēmums uz 1 lp.; 
                  2. Balsošanas gaitas protokols Nr.1 uz 3 lp.; 
                  3. Vēlēšanu zīmes uz 9 lp. 
 

Izsakās Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. 
A.ZĀLĪTIS aicina deputātus balsot par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu 20.jūnijā 

plkst.11.30 un iekļaut darba kārtībā 1 jautājumu „Par deputātu pastāvīgo komiteju 
izveidošanu”. 

 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns, I.Dika, 

U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 
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Sasaukt ārkārtas Skrīveru novada domes sēdi 20.jūnijā plkst.11.30 un iekļaut darba 
kārtībā 1 jautājumu „Par deputātu pastāvīgo komiteju izveidošanu”. 

 
Sēdi slēdz pulksten 10.45. 

 
 
Sēdes vadītāja, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja    G.Šustere 
 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 
 

 


