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Siguldas novada pašvaldības domes ĀRKĀRTAS
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Līga Sausiņa, Mārtiņš Zīverts, Ivo Alksnis, Elīna Gruzniņa, Jānis Zilvers, Katrīna
Leitāne, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Rūdolfs Kalvāns.
Nepiedalās: Indra Ozoliņa (aizņemtības darbā dēļ), Reinis Ādamsons (aizņemtības darbā dēļ), Inese
Zagorska (aizņemtības darbā dēļ).
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja S.Brikmane, vecākais datortīklu administrators Dz.Strads,
izpilddirektore J.Zarandija
Protokolē: domes juriste Anna Kalniņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.04.
Darba kārtība:
1. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu.
Domes sēdē plkst.16.09 ierodas deputāts R.Kalvāns.
1.§
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
Ziņo: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja T. Krūmiņa
Debatēs piedalās K.Leitāne.
Siguldas novada pašvaldībā 2019.gada 30.decembrī saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas
2019.gada 27.decembra rīkojums Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, ar
kuru uzdots republikas pilsētu un novadu domēm līdz 2020.gada 10.janvārim noteikt parakstu
vākšanas vietas, ņemot vērā balsstiesīgo skaitu; domes lēmumu par parakstu vākšanas vietām (norādot
adreses) līdz 2020.gada 10.janvārim nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
Dome konstatē:
1. pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72.pantu, kas noteic: “72.Valsts
Prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem. Viņam likuma
publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. Šīs
tiesības Valsts Prezidents vai viena trešā daļa Saeimas locekļu var izlietot desmit dienu

laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā. Šādā kārtā apturētais likums nododams
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Ja
augšminēto divu mēnešu laikā šāds pieprasījums neienāk, tad pēc šī laika notecēšanas
likums ir publicējams. Tautas nobalsošana tomēr nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso par šo
likumu un ja par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem
deputātiem.”, Valsts prezidents E. Levits uz diviem mēnešiem apturēja likuma “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un likuma “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām”” publicēšanu1;
2. likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
7.panta pirmā daļa noteic: “(1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu
termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras
republikas pilsētas vai novada domes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas,
neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas,
republikas pilsētas vai novada domes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.”, vienlaikus, otrā un ceturtā
daļa noteic: “(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas
pilsētā vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur
vēlētāji var parakstīties. (4) Ne vēlāk kā trīs dienas pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā
parakstu vākšanas termiņa sākuma republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas
nosaka savu darba laiku, kad vēlētāji attiecīgās domes noteiktajās vietās varēs parakstīties
parakstu vākšanas lapās. Darba laiks nosakāms ne īsāks kā četras stundas dienā, turklāt
arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.”;
3. Siguldas novadā2 uz 27.12.2019. ir reģistrēti 13946 balsstiesīgie vēlētāji;
4. Centrālā vēlēšanu komisija 2019.gada 27.decembrī nolēma, ka parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par
pašvaldībām” notiks no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 33.pantu, likuma
„Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 7.panta pirmo, otro un ceturto daļu, atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa,
K.Leitāne, Ņ.Balode, D.Dukurs, J.Strautmanis, J.Zilvers), pret – nav, atturas- nav, dome nolemj:
Noteikt šādas parakstu vākšanas vietas Siguldas novadā:
1. Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs, Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150;
2. Siguldas pagasta Kultūras nams, Zinātnes ielā 7B, Peltes, Siguldas pagasts,
Siguldas novads, LV-2150;
3. Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads,
LV- 2154;
4. Mores pagasta pārvalde, Siguldas iela 11, More, Siguldas novads, LV-2170.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Valsts prezidenta paziņojums Nr.18, Latvijas Vēstneša laidiens 23.12.2019., Nr.257A, oficiālās publikācijas
Nr.2019/257A.4, un Valsts prezidenta paziņojums Nr.19, Latvijas Vēstneša laidiens 23.12.2019., Nr.257A, oficiālās
publikācijas Nr.2019/257A.5.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par balsstiesīgo skaitu uz 27.12.2019.
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Sēde slēgta plkst.16.14.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2020.gada 23.janvārī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(paraksts)

Anna Kalniņa

