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Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lūcija Kolesnikova.
Protokolē – Dagdas novada vēlēšanu komisijas sekretāre Ruta Pudnika.
Piedalās –
15 deputāti: Raitis Azins, Andris Badūns, Olga Golube, Aleksandrs Gžibovskis, Viktors
Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Edgars
Tjarve, Aivars Trūlis, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs.
Pašvaldības darbinieki: sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska; datorspeciālists Gints Runis; videoinženieris Jānis Viļums; vēlēšanu komisijas
locekle Oksana Rutka; projektu koordinators Artjoms Gekišs; kancelejas vadītāja Marija
Badūne.
Masu mediji: Interneta vietnes www.dagdainfo.net, laikraksta “Ezerzeme” korespondente
Elizabete Viļuma-Gražule.
Darba kārtība:
1. Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšana.
Dagdas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Kolesnikova apsveic deputātus ar
ievēlēšanu Dagdas novada pašvaldības domē.
1. §
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšana
Sēdes vadītāja L.Kolesnikova ierosina Domes priekšsēdētāja vēlēšanu organizēšanai ievēlēt
balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā un lūdz izvirzīt kandidatūras:
Deputāts Raitis Azins balsu skaitīšanas komisijas locekļa amatam izvirza Inesi Plesņu.
Deputāts Viktors Krūmiņš – izvirza Raimondu Niperu.
Deputāts Viktors Stikuts – izvirza Olgu Golubi.
Sēdes vadītāja paziņo, ka kandidātu izvirzīšana tiek pārtraukta un ierosina balsot par balsu
skaitīšanas komisijas izveidošanu.

Atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, A.Badūns, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, A.Plotka,
V.Stikuts, E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav,
nepiedalās balsošanā: O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, Dagdas novada dome,
NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Inese Plesņa;
2. Raimonds Nipers;
3. Olga Golube.
Sēdes vadītāja paziņo, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19.panta 3.daļu katram domes
deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam. Ierosina izvirzīt
kandidātus.
Deputāts Aivars Plotka no “Latgales partijas” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja
amatam izvirza deputātu Viktoru Stikutu.
Deputāts Edgars Tjarve no “Latvijas Reģionu Apvienības” - izvirza deputātu Aivaru Trūli.
Pēc kandidātu izvirzīšanas sēdes vadītāja L.Kolesnikova ierosina pārtraukt kandidatūru
izvirzīšanu un paziņo, ka Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam ir
izvirzītas šādas kandidatūras pieteikšanas secībā: 1.Viktors STIKUTS; 2. Aivars TRŪLIS.
Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu
zīmes domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Pārtraukums 15:05 – 15:25.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.
Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu
skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pārtraukums 15:35 – 15:45.
Pēc pārtraukuma sēdes vadītāja dod vārdu balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle Inese Plesņa informē, ka balsošanai domes priekšsēdētāja
vēlēšanām izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 15,
nederīgas – nav. Iepazīstina ar deputātu balsojumu (Balsu skaitīšanas komisijas 2017.gada
15.jūnija protokols Nr.1):
- par Viktora STIKUTA kandidatūru – „par” – 5 (A.Badūns, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs), „pret” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa,
E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs);
- par Aivara TRŪĻA kandidatūru – „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Nipere,
R.Nipers, I.Plesņa, E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – 5 (A.Badūns, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, 40.panta ceturto daļu un balsošanas rezultātiem,

Dagdas novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” – 10, „pret” – 5,
NOLEMJ:
Ievēlēt Aivaru TRŪLI par Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Dagdas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Kolesnikova nodod domes sēdes vadību
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Trūlim.
Sēdes vadītāja

L.Kolesnikova

Sēdes protokolētāja

R.Pudnika

Protokols parakstīts 2017.gada 15.jūnijā

Sēdi turpina vadīt Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Sēdi turpina protokolēt Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina apstiprināt šādu turpmāko darba kārtību:
2. Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Dagdas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana
komiteju sastāvā.
4. Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
5. Par Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja A.Trūļa atbrīvošanu no amata.
6. Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa atbrīvošanu no ieņemamā amata.
7. Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.
Atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa,
E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – 3 (O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs),
„atturas” – 2 (A.Badūns, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja A.Trūļa ierosināto turpmāko darba kārtību.
2. §
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai balsu
skaitīšanu turpināt ievēlētajai balsu skaitīšanas komisijai.
Atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Badūns, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav,
nepiedalās balsošanā: O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Atbalstīt domes priekšsēdētāja ierosinājumu - balsu skaitīšanu turpināt ievēlētajai balsu
skaitīšanas komisijai.
Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidatūras Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam.

Deputāts V.Stikuts no “Latgales partijas” izvirza Aivaru Plotku.
Deputāts V.Krūmiņš no “Zaļo un Zemnieku savienības” izvirza Sandru Viškuri.
Sēdes vadītājs ierosina pārtraukt kandidatūru izvirzīšanu un paziņo, ka Dagdas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatam ir izvirzītas šādas kandidatūras
pieteikšanas secībā: 1. Aivars PLOTKA; 2. Sandra VIŠKURE.
Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu
zīmes domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Pārtraukums 15:50 – 16:00
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.
Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu
skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pārtraukums 16:05 – 16:15
Sēdes vadītājs dod vārdu balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Plesņa informē, ka balsošanai domes priekšsēdētāja
vietnieka vēlēšanām izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām
derīgas 15, nederīgas – nav. Paziņo balsojuma rezultātus (Balsu skaitīšanas komisijas
2017.gada 15.jūnija protokols Nr.2):
- par Aivara PLOTKAS kandidatūru – „par” – 7 (A.Badūns, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – 8 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, I.Plesņa,
E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs);
- par Sandras VIŠKURES kandidatūru – „par” – 8 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
I.Plesņa, E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – 7 (A.Badūns, O.Golube, V.Nipere,
R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
40.panta ceturto daļu un balsošanas rezultātiem,
atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm : „par” - 8, „pret” - 7, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Sandru VIŠKURI par Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieku.
3. §
Dagdas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu
ievēlēšana komiteju sastāvā
Sēdes vadītājs informē, ka ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu, novada domei no
domes deputātiem jāievēlē pastāvīgās komitejas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
51.pantu novada domei obligāti jāizveido divas pastāvīgās komitejas: finanšu komiteju un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.
54.panta otrās daļas nosacījumam - komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par trijiem
un nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot finanšu komiteju.

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis piedāvā izveidot 2 komitejas: Finanšu un attīstības jautājumu
komiteju 9 deputātu sastāvā; Izglītības, kultūra, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komiteju 7 deputātu sastāvā.
R.Azins ierosina atbalstīt divu komiteju izveidošanu.
Sēdes vadītājs informē, ka atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 54.panta pirmajai daļai –
katras politiskās partijas pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no
katras partijas ievēlēto deputātu skaitam, savukārt, Likuma 55.panta pirmā daļa paredz, ka
katram deputātam jābūt vismaz vienas pastāvīgās komitejas loceklim.
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sastāvā
iekļaut šādus deputātus:
Aivars Trūlis, Viktors Stikuts, Aivars Plotka, Andris Badūns, Sandra Viškure, Viktors
Krūmiņš, Raitis Azins, Raimonds Nipers, Aleksandrs Gžibvovskis.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās
daļas 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (R.Azins, A.Badūns, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs),
„pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Finanšu un attīstības jautājumu komiteju 9 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā
deputātus:
Aivars TRŪLIS;
Viktors STIKUTS;
Aivars PLOTKA;
Andris BADŪNS;
Sandra VIŠKURE
Viktors KRŪMIŅŠ;
Raitis AZINS;
Raimonds NIPERS;
Aleksandrs GŽIBOVSKIS.
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības
jautājumu komitejas sastāvā iekļaut šādus deputātus:
Inese Plesņa, Olga Golube, Edgars Tjarve, Vija Nipere, Anatols Viškurs, Pēteris Tukišs,
Viktors Krūmiņš.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas
10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (R.Azins, A.Badūns, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs),
„pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” –nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
2. Izveidot Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības
locekļu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus :
Inese PLESŅA;
Olga GOLUBE;
Edgars TJARVE;
Vija NIPERE;
Anatols VIŠKURS;
Pēteris TUKIŠS;
Viktors KRŪMIŅŠ.

jautājumu komiteju 7

4. §
Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis informē, ka deputātiem jāpieņem lēmums par amatpersonām,
kurām vēl bez domes priekšsēdētāja tiek piešķirtas paraksta tiesības. Piedāvā piešķirt :
- pirmās paraksta tiesības domes priekšsēdētāja vietniecei S.Viškurei,
- otrās paraksta tiesības - galvenajai grāmatvedei A.Koļčai un finanšu nodaļas vadītājam
Ē.Čaplinskim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (R.Azins, A.Badūns, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), balsošanā nepiedalās deputāte S.Viškure, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībā paraksta tiesības bez domes priekšsēdētāja
Aivara TRŪĻA vēl ir:
1. pirmās paraksta tiesības Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei
Sandrai VIŠKUREI;
2. otrās paraksta tiesības:
1.1.Dagdas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei Astrīdai KOĻČAI;
1.2.Dagdas novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājam Ērikam ČAPLINSKIM.
5. §
Par Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja A.Trūļa
atbrīvošanu no amata
Sakarā ar Aivara Trūļa iesniegumu par atbrīvošanu no Konstantinovas pagasta pārvaldes
vadītāja amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9) punktu un
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (R.Azins, A.Badūns, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, E.Tjarve, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs),
„pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Aivaru TRŪLI no Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar
2017.gada 15.jūniju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu.
2. Noteikt, ka Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus līdz jauna
iestādes vadītāja iecelšanai pildīs Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis ANDŽĀNS.
6. §
Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa
atbrīvošanu no amata
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Pauliņa iesniegumu par
atbrīvošanu no ieņemamā amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 11.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (R.Azins, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Nipere,
R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, E.Tjarve, A.Trūlis, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Badūns), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Ivaru PAULIŅU no Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata
ar 2017.gada 30.jūniju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu.
7. §
Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis informē, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta
ceturto daļu pašvaldības izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm. Ierosina izpilddirektora ievēlēšanai balsu skaitīšanu turpināt ievēlētajai balsu
skaitīšanas komisijai.
Atklāti balsojot: „par” – 15 (R.Azins, A.Badūns, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš,
V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, A.Trūlis, E.Tjarve, P.Tukišs, S.Viškure,
A.Viškurs, „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt domes priekšsēdētāja ierosinājumu – balsu skaitīšanu turpināt ievēlētajai balsu
skaitīšanas komisijai.
Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidatūras Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora
amatam.
A.Trūlis izvirza Artjoma Gekiša kandidatūru.
A.Plotka izvirza Kaspara Koļča kandidatūru.
Sēdes vadītājs ierosina pārtraukt kandidatūru izvirzīšanu un paziņo, ka Dagdas novada
pašvaldības izpilddirektora amatam ir izvirzītas šādas kandidatūras pieteikšanas secībā:
1. Artjoms GEKIŠS; 2. Kaspars KOĻČS.
Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu
zīmes izpilddirektora vēlēšanām.
Pārtraukums 16:30 – 16:40
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.
Sēdes vadītājs izsludina pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu
skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pārtraukums 16:45 – 16:50
Sēdes vadītājs dod vārdu balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Plesņa informē, ka balsošanai domes priekšsēdētāja
vēlēšanām izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 15,
nederīgas – nav. Paziņo balsojuma rezultātus (Balsu skaitīšanas komisijas 2017.gada 15.jūnija
protokols Nr.3):
- par Artjoma GEKIŠA kandidatūru – „par” – 11 (R.Azins, O.Golube, A.Gžibovskis,
V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – 4
(A.Badūns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs);

- par Kaspara KOĻČA kandidatūru – „par” – 4 (A.Badūns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs),
„pret” – 11 (R.Azins, O.Golube, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa,
E.Tjarve, A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta ceturto
daļu un balsošanas rezultātiem,
atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” - 11, „pret” - 4, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Artjomu GEKIŠU par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru ar
2017.gada 1.jūliju.
Sēdi slēdz plkst. 16:55.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne
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