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1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Dundagas novada vēlēšanu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir Dundagas 
novada Domes pastāvīga institūcija. 

1.2. Komisija ir juridiska persona. 
1.3. Komisijai ir savs zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu un uzrakstu 

"Dundagas novada vēlēšanu komisija", ko izgatavo Latvijas Republikas Centrālā 
vēlēšanu komisija (turpmāk tekstā - CVK). 

1.4. Komisijai ir savs norēķinu konts Valsts kasē. 
1.5. Komisijas izveidošanu, darbību, tiesības un atbildību nosaka Latvijas Republikas 

normatīvie akti, it īpaši likums "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu 
komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām", likums "Par Centrālo vēlēšanu 
komisiju", attiecīgie vēlēšanu likumi un CVK lēmumi, rīkojumi un instrukcijas. 

 
2. Komisijas organizatoriskā struktūra 

 
2.1. Komisiju izveido novada dome 7 locekļu sastāvā. 
2.2. Ievēlot Komisiju, novada dome balso par katru kandidātu atsevišķi. Ja tiek 

pieprasīta vai ir nepieciešama, jārīko aizklāta balsošana.  
2.3. Novada dome izveido Komisijas locekļu kandidātu sarakstu no tiem kandidātiem, 

kuri saņēmuši ievēlēšanai pietiekamu balsu skaitu, bet nav iekļuvuši Komisijā.  
2.4. Komisijas pirmo sēdi, Komisijas priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanai, sasauc 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona ne vēlāk kā 
divu nedēļu laikā pēc komisijas ievēlēšanas. 

2.5. Ja Komisijas loceklis iesniedzis  novada domei pieteikumu par savas darbības 
izbeigšanu vai apturēšanu uz laiku, novada dome pieņem lēmumu par Komisijas 
locekļa darbības izbeigšanu vai apturēšanu uz laiku Komisijā nākamajā novada 
domes sēdē. 
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2.6. Ja novada dome saņēmusi no CVK, Komisijas vai tās priekšsēdētāja 

ierosinājumu atsaukt Komisijas locekli, novada dome pieņem lēmumu nākamajā 
novada domes sēdē. 

 
2.7. Ja Komisijas loceklis savu darbību Komisijā ir izbeidzis, apturējis vai atsaukts no 

tās, dome pieņem lēmumu par Komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu 
kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. 

2.8. Ja Komisijas loceklis savu darbību Komisijā ir izbeidzis, apturējis vai atsaukts no 
tās pēc vēlēšanu vai tautas nobalsošanas izsludināšanas, domes priekšsēdētājs 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā likumā paredzēto triju dienu laikā sasauc domes sēdi.  

2.9. Komisijas darba organizācija notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
2.10. Komisija izbeidz savu darbību līdz ar jaunievēlētas Komisijas pirmo sēdi.  
 

3. Komisijas uzdevumi, tiesības un atbildība 
 

3.1. Komisijas galvenais uzdevums ir sagatavot un sarīkot vēlēšanas un tautas 
nobalsošanu Dundagas novadā, savākt un apkopot vēlēšanu rezultātus un 
dokumentus no novada iecirkņu komisijām normatīvajos aktos noteiktajā laikā un 
kārtībā. 

3.2. Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās un tautas nobalsošanā Komisija 
saņem vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtos līdzekļus no valsts un kārto 
grāmatvedību normatīvajos aktos un CVK instrukcijā noteiktajā kārtībā. 

3.3. Normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei Komisijai ir tiesības slēgt darba 
līgumus un līgumus par pakalpojumiem ar fiziskām un juridiskām personām. 

3.4. Komisijas vārdā līgumus slēdz un paraksta Komisijas priekšsēdētājs.  
3.5. Komisijas priekšsēdētājs izdod rīkojumus par līdzekļu sadali, ņemot vērā 

normatīvo aktu norādījumus un CVK apstiprināto tāmi, vēlētāju skaitu iecirkņos, 
vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darba kvalitāti un organizāciju. 

3.6. Komisijai ir tiesības pieprasīt valsts un pašvaldību institūcijām nodrošināt 
Komisiju un vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu, sakaru līdzekļiem un citiem 
materiāltehniskajiem līdzekļiem.  

3.7. Komisijai vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā ir pienākums un tiesības 
informēt vēlētājus par vēlēšanu kārtību, izskatīt ar vēlēšanām saistītas sūdzības un 
iesniegumus, kā arī izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu 
jautājumu.   

3.8. Komisija kā publisko tiesību subjekts veic tikai tādu darbību, kas paredzēta likumā 
un citos normatīvajos aktos. 

3.9. Novada dome var pieprasīt informāciju par Komisijas darbu vēlēšanu un tautas 
nobalsošanas sagatavošanā. 

 
 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs      A.Zumbergs 
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