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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 19.aprīlī                                                                                              Nr.7 

 

Sēde sasaukta  plkst.9.00  

Sēdi atklāj  plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne,  

Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Rimants Šveds  

 

Nepiedalās: Aina Pečauska  

                      

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 1.jautājumu. 

Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Rimants Šveds) pret- nav, atturas- nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar1.jautājumu 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

 

 

mailto:dome@viesite.lv


1.# 

Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar to, ka Viesītes novada 

vēlēšanu komisijas locekle Aija Butāne uzrakstījusi iesniegumu par atbrīvošanu no vēlēšanu 

komisijas locekļa pienākumiem veselības dēļ. 

Kā nākošais kandidāts ir Dina Pučinska, kura ir apstiprinājusi savu iekļaušanu Viesītes novada 

vēlēšanu komisijas sastāvā. 

Ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 

Izskatot Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekles Aijas Butānes, personas kods -------------

---- 2017.gada 11.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz atbrīvot no pienākumu veikšanas Viesītes 

novada vēlēšanu komisijā veselības stāvokļa dēļ, ņemot vērā vēlēšanu komisijas locekļu 

rezerves kandidātu sarakstu, pamatojoties uz likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 

komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 2.panta otro daļu, 

11.panta pirmo un ceturto daļu, Viesītes novada domes 2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.6 

(prot.Nr.12) „Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu ”, atklāti balsojot, par 

– 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

Līci, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Rimants Šveds) pret - nav, atturas – nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
 

1.  Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Aijas BUTĀNES, personas kods -------------------

darbību Viesītes novada vēlēšanu komisijā. 

 

2.   Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāvā iekļaut un par vēlēšanu komisijas locekli 

apstiprināt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Dinu PUČINSKU, personas kods --------------

------. 

 

Par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām pašvaldības  kancelejai piecu dienu laikā paziņot 

Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

Atbildīgais – kancelejas vadītāja D.Vītola 

 
 

Sēde beidzas plkst.9.30 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2017.gada 17.maijā 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

20.04.2017. 

 

Protokoliste                                                       D.Vītola 

20.04.2017. 

 
 

 


