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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.1 

 

Rojā,         2020.gada 7. janvārī 

 

Sēde sasaukta plkst.9.00 

Sēdi atklāj 9.00 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par parakstu vākšanas vietu Rojas novadā 

 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāre Marita Pāvuliņa 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Haralds VALDEMĀRS 

Inga OTMANE  

Jānis KALNIŅŠ  

Mareks ŠTĀLS  

 

Nepiedalās: 

Guntra STOCKA – personisku iemeslu dēļ  

Edgars GRĪNĪTIS – nezināmu iemeslu dēļ 

Agnis DRAVNIEKS – nezināmu iemeslu dēļ 

Eduards KLEINBERGS – nezināmu iemeslu dēļ 

 

Piedalās: 

Alise Lakšmane – NĪ speciāliste/ NĪN administratore.  

 

 

1. 

Par parakstu vākšanas vietu Rojas novadā 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (E. Kārkliņa, J. Kalniņš, I. Otmane, M. Štāls, H. 

Valdemārs), pret – nav, atturas – nav, 

Dome nolemj: 



2 
 

pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par parakstu vākšanas vietu Rojas novadā”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 9.15 

 

 

Sēdes vadītāja   (paraksts)   E.Kārkliņa 

  

 

Protokoliste   (paraksts)   M.Pāvuliņa 



3 
 

 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.1, 1.punkts) 

Rojā  

 

07.01.2020.                                                                                                          Nr.1 

 

 

Par parakstu vākšanas vietu Rojas novadā 

 

 Rojas novada dome saņēmusi Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 

27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, kurā 

novada domēm, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par paturēto 

likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 

“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, uzdots noteikt parakstu vākšanas vietas 

Rojas novadā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem par balsstiesīgo 

pilsoņu skaitu 2019. gada 27. decembrī, Rojas novadā reģistrēti 3062 balsstiesīgie, kas nozīmē, 

ka jānosaka vismaz viena parakstu vākšanas vieta. 

 Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173, likumu 

“Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta piektajai 

daļai, 

 

Rojas novada dome nolemj: 

1.Noteikt sekojošu parakstu vākšanas vietu Rojas novadā: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas 

novads, 4. kabinets. 

2.Nodrošināt, lai paziņojumi par paraksta vākšanas vietām un laiku tikti izlikti pie 

domes ēkas un parakstu vākšanas vietā, kā arī tiktu publicēti pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Banga” un mājas lapā www.roja.lv. 

3.Uzdot Rojas novada vēlēšanu komisijai noteikt parakstu vākšanas darba laiku. 

4. Lēmumu nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai uz e-pastu: cvk@cvk.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 


