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7. PARLAMENTĀRAIS SASAUKUMS (2009.–2014. G.)

2009. GADA SEPTEMBRIS

PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJU IZVEIDES SANĀKSMES1

oOo

PROCEDŪRA, KAS JĀIEVĒRO IZVEIDES SANĀKSMĒS

Reglamenta 191. un 198. pants,
ar atsauci uz 12., 13., 14., 168., 169. un 187. pantu atbilstoši 195. un 196. pantam, kā arī 

I pielikumam

oOo

1. SANĀKSMES ATKLĀŠANA TĀ DEPUTĀTA VADĪBĀ, KAS UZ LAIKU UZŅĒMIES 

SANĀKSMES VADĪTĀJA PIENĀKUMUS

Deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus:

1. (vajadzības gadījumā pārliecinās, ka iepriekšējais priekšsēdētājs vai, ja viņš nav klāt, 

iepriekšējais priekšsēdētāja vietnieks vecākuma secībā, vai, ja viņš nav klāt, deputāts, 

kurš visilgāk bijis amatā, nevēlas uzņemties vadītāja pienākumus);

2. pasludina sanāksmi par atklātu;

3. atgādina par:

a) sanāksmes mērķis —  delegācijas prezidija izveide, ievēlot priekšsēdētāju un 

vienu, divus vai trīs priekšsēdētāja vietniekus saskaņā ar Reglamenta 191. un 

198. pantu;

b) ievēlēšanas kārtību:

. priekšsēdētājs,

                    
1 Attiecas uz parlamentu sadarbības delegācijām, delegācijām apvienotajās 
parlamentārajās komitejās, delegācijām parlamentārajās sadarbības komitejās 
un delegācijām daudzpusējās parlamentārajās asamblejās.
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. priekšsēdētāja vietnieki;

4. konstatē, vai ir aizstājēji (187. pants).

2. PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVĒLĒŠANA TĀ DEPUTĀTA VADĪBĀ, KAS UZ LAIKU 

UZŅĒMIES SANĀKSMES VADĪTĀJA PIENĀKUMUS

A: Gatavošanās

Deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus:

1. pārliecinās, ka ir sasniegts kvorums (1/4 deputātu) (195. panta 2. punkts);

2. nosauc priekšsēdētāja amata kandidātus un pārbauda, vai:

a) šos kandidātus ir izvirzījusi politiskā grupa vai vismaz 5 % deputātu (13. panta 

1. punkts);

b) kandidāts vai kandidāti ir devuši savu piekrišanu (ja kandidāts nepiedalās 

sanāksmē, savu piekrišanu viņš var sniegt rakstiskā veidā) (13. panta 1. punkts);

c) kandidāts vai kandidāti ir aizpildījušu finansiālo interešu deklarāciju
(I pielikuma 1. panta 2. punkts un 2. pants).

B: Balsošana ar aklamāciju

Ja ir tikai viens kandidāts un vismaz viena sestā daļa delegācijas locekļu nepieprasa 

aizklātu balsošanu (191. panta 2. punkta otrā rindkopa), deputāts, kas uz laiku uzņēmies 

sanāksmes vadītāja pienākumus, paziņo, ka šis kandidāts ir ievēlēts ar aklamāciju

(191. panta 2. punkta pirmā rindkopa). 

Deputāts, ka uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus, aicina ievēlēto 

priekšsēdētāju ieņemt viņa vietu.

Priekšsēdētājs uzreiz pāriet pie 3. punkta.
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C: Aizklāta balsošana

Ja ir vairāki kandidāti un vismaz viena sestā daļa delegācijas locekļu to pieprasa, 

deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus, rīko aizklātu 

balsošanu (191. panta 2. punkta otrā rindkopa).

Deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus:

1. atgādina, ka katram loceklim ir tikai viena balss un ka kandidātu ievēlēs:

- ja viņš būs saņēmis nodoto balsu absolūtu vairākumu (1), kurā ieskaitītas gan 

balsis „par”, gan balsis „pret” (191. panta 2. punkta 3. un 4. rindkopa);

a) ja ir tikai viens kandidāts (neatkarīgi no balsošanas kārtas) (191. panta 

2. punkta 3. rindkopa);

b) pirmajā balsošanas kārtā (neatkarīgi no kandidātu skaita) (191. panta 

2. punkta 4. rindkopa);

- ar vienkāršu balsu vairākumu: ja balsošanas otrajā kārtā ir vairāki kandidāti (ja 

balsu skaits ir vienāds, ievēlē visvecāko kandidātu) (191. panta 2. punkta 

4. rindkopa);

2. nozīmē aizstājējus;

3. informē locekļus par iespējamību priekšsēdētāju ievēlēt aizklātā balsošanā, 

izmantojot vēlēšanu urnas vai elektronisko balsošanu (168. panta 1. punkts).

                    
1 Vairāk par pusi no visām nodotajām balsīm.
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1) Balsošanas pirmā kārta

Urnas

Deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus:

1. izlozē divus līdz astoņus balsu skaitītājus (169. panta 4. punkta pirmā rindkopa) 

(NB: kandidāti nevar būt balsu skaitītāji (169. panta 4. punkta otrā rindkopa));

2. paziņo kandidātu vārdus;

3. izplata balsošanas biļetenus, kuros noradīts kandidāta vai kandidātu vārds;

4. atklāj balsošanu, alfabēta kārtībā izsaucot katru delegācijas locekli; šie locekļi 

iemet savu biļetenu urnā un paraksta balsošanas sarakstu;

5. balsošanas beigās pasludina sanāksmes pārtraukumu, lai tiktu veikta balsu 

skaitīšana; balsis skaita balsu skaitītāji (169. panta 4. punkta pirmā rindkopa);

6. paziņo rezultātus:

. balsotāju skaitu;

. tukšo vai nederīgo biļetenu skaitu;

. nodotās balsis (neskaitot tukšos vai nederīgos biļetenus);

. iegūto balsu vairākumu;

. katra kandidāta iegūtos rezultātus:

. ja viens kandidāts ir ieguvis absolūtu balsu vairākumu, deputāts, kas uz 

laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus, paziņo, ka attiecīgais 

kandidāts ir ievēlēts par priekšsēdētaju, un aicina ievēlēto priekšsēdētāju 

ieņemt viņa vietu;

Priekšsēdētājs uzreiz pāriet pie 3. punkta.

. pretējā gadījumā, deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja 

pienākumus, rīko balsošanas otro kārtu

(skatīt 2. punktu „Balsošanas otrā kārta”).
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Elektroniskā balsošana (ne vairāk kā 2 kandidātiem uz ieņemamo amatu)

Deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus:

1. pārbauda, vai pilntiesīgajiem locekļiem un aizstājējiem, kuri piedalās balsošanā, ir 

balsošanas kartes;

2. ja pilntiesīgajiem locekļiem un aizstājējiem, kuri piedalās balsošanā, nav 

balsošanas kartes, norāda, ka šī iemesla dēļ balsošanā jāizmanto urnas (atbilstoši 

sadaļā „Urnas” aprakstītajai procedūrai);

3. ja pilntiesīgajiem locekļiem un aizstājējiem, kuri piedalās balsošanā, ir balsošanas 

kartes, norāda, ka balsošana notiks elektroniski;

4. paziņo kandidātu vārdus;

5. norāda, kādā kārtībā jābalso par kandidātiem (alfabēta kārtībā)

- zaļā poga — 1. kandidāts;

- sarkanā poga — 2. kandidāts;

- baltā poga — deputāts atturas/nederīgs biļetens/tukšs biļetens

(NB: priekšsēdētāja ievēlēšanai vērā ņem tikai nodotās balsis)

6. atgādina balsotājiem, ka, ja viņi ir kļūdījušies savā izvēlē, abas pogas jānospiež 

vienlaicīgi, kas ļauj balsot vēl vienu reizi;

7. paziņo, ka tā ir aizklāta balsošana;

8. balsošanu paziņo par atklātu;

9. balsošanu paziņo par slēgtu;

10. paziņo rezultātus:
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. balsotāju skaitu;

. nodotās balsis (neskaitot tukšos vai nederīgos biļetenus);

. iegūto balsu vairākumu;

. katra kandidāta iegūtos rezultātus:

. ja viens kandidāts ir ieguvis absolūtu balsu vairākumu, deputāts, kas laiku 

uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus, paziņo, ka attiecīgais kandidāts 

ir ievēlēts par priekšsēdētaju, un aicina ievēlēto priekšsēdētāju ieņemt viņa 

vietu;

Priekšsēdētājs uzreiz pāriet pie 3. punkta.

. pretējā gadījumā, deputāts, kas uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja 

pienākumus, rīko balsošanas otro kārtu

(skatīt 2. punktu „Balsošanas otrā kārta”).
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2) Balsošanas otrā kārta

Tā notiek tādā pašā veidā kā pirmā kārta, proti:

1. kvoruma konstatācija (195. panta 2. punkts);

2. aicinājums izvirzīts kandidātus;

3. balsošana:

- izmantojot urnas;

NB: skaitītāji ir tie paši, kas pirmajā kārtā (ja viens vai vairāki skaitītāji nevar 

piedalīties balsu skaitīšanā, ar izlozes palīdzību tiek izvēlēti tikai aizstājēji)

- elektroniski;

4. rezultātu paziņošana:

. balsotāju skaits;

. tukšie vai nederīgie biļeteni;

. nodotās balsis;

. katra kandidāta iegūtie rezultāti:

. kandidātu paziņo par ievēlētu:

- ja ir tikai viens kandidāts, vēlēšanās uzvaru iespējams gūt tikai tad, ja ir 

iegūts nodoto balsu absolūts vairākums;

- ja ir vairāki kandidāti, ievēlēts ir tas kandidāts, kas ieguvis visvairāk 

balsu;

- ja balsu skaits ir vienāds, ievēlē visvecāko kandidātu (191. panta 

2. punkta 4. rindkopa);

Deputāts, ka uz laiku uzņēmies sanāksmes vadītāja pienākumus, aicina ievēlēto 

priekšsēdētāju ieņemt viņa vietu.

Priekšsēdētājs pāriet pie 3. punkta.
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3. PRIEKŠSĒDĒTĀJA VADĪTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU IEVĒLĒŠANA

A: Gatavošanās

Priekšsēdētājs rīko viena līdz trīs priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu.

Priekšsēdētājs aicina secīgi izvirzīt kandidātus atsevišķi pirmā, otrā un trešā priekšsēdētāja 

vietnieka amatam un pārbauda, vai:

3) šos kandidātus ir izvirzījusi kāda politiskā grupa vai vismaz 5 % locekļu (pilntiesīgo) 

(13. panta 1. punkts);

4) kandidāti ir devuši savu piekrišanu (ja kandidāts nepiedalās sanāksmē, savu piekrišanu 

viņš var sniegt rakstiskā veidā) (13. panta 1. punkts);

5) kandidāti ir aizpildījušu finansiālo interešu deklarāciju (I pielikuma 1. panta 2. punkts 

un 2. pants).

B: Balsošana ar aklamāciju

Ja kandidātu skaits atbilst ieņemamo amata vietu skaitam un vismaz viena sestā daļa 

delegācijas locekļu nepieprasa aizklātu balsošanu (191. panta 2. punkta otrā rindkopa), 

priekšsēdētājs paziņo, ka šis kandidāts vai kandidāti ir ievēlēti ar aklamāciju (191. panta 

2. punkta pirmā rindkopa).

Priekšsēdētājs aicina ievēlētos priekšsēdētāja vietniekus ieņemt vietas līdzās 

priekšsēdētājam.

C: Aizklāta balsošana
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Ja kandidātu skaits ir lielāks par ieņemamo amata vietu skaitu vai ja viena sestā daļa 

delegācijas locekļu to pieprasa, priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu (191. panta 2. punkta 

otrā rindkopa).

Priekšsēdētājs secīgi rīko atsevišķus balsojumus, lai ievēlētu katru priekšsēdētaja vietnieku 

(191. panta 1. punkts).

Katra priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana notiek atbilstoši kārtībai, kas paredzēta 

priekšsēdētāja ievēlēšanai (skatīt iepriekš 2.C punktu).

NB: skaitītāji ir tie paši, kas priekšsēdētāja ievēlēšanai (ja viens vai vairāki skaitītāji nevar 

piedalīties balsu skaitīšanā, ar izlozes palīdzību tiek izvēlēti tikai aizstājēji).

Pēc katra balsojuma beigām priekšsēdētājs aicina ievēlēto priekšsēdētāja vietnieku ieņemt 

vietas līdzās priekšsēdētājam.




