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Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst.10.00
Sēdi vada: Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Elberte
Protokolē: domes kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās visi jaunievēlētie novada domes 9 deputāti: Svetlana Andruškeviča, Dainis
Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Sanita Lūse, Roberts Orups, Svetlana Puzāne,
Laura Zvirbule, Alfons Žuks
Piedalās balsu skaitīšanas komisija:
Viesītes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Anita Maļinovska
Pašvaldības juriste Ināra Erte

Piedalās: laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Ilze Bičevska, Viesītes novada domes
līdzšinējais priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
2. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Elberte atklāj novada domes sēdi,
apsveic visus jaunievēlētos novada domes deputātus.
1.#
Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
---------------------------------------------------------I.Elberte
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Elberte ierosina izvirzīt kandidātus novada
domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāte S.Andruškeviča no vēlētāju apvienības «Viesītes novads - mūsu mājas” par
kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Alfonu Žuku.
Deputāte S.Puzāne no vēlētāju apvienība « Vienoti novadam » par kandidātu novada
domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Juri Līci.
Citu ierosinājumu nav.
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Elberte, kā balsu skaitīšanas komisijas
priekšsēdētāja, izklāsta atklātās balsošanas kārtību ar vēlēšanu zīmēm saskaņā ar „Kārtību,
kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.
Tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes un paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli
un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, 40.pantu, saskaņā ar Viesītes novada domes apstiprināto „Kārtību, kādā noris
atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot,
par – 7 balsis (Svetlana Andruškeviča, Dainis Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Sanita Lūse,
Roberts Orups, Laura Zvirbule, Alfons Žuks), pret -2 balsis (Juris Līcis, Svetlana Puzāne)
Viesītes novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Alfonu ŽUKU, personas kods -------------------------, par Viesītes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Sēdes vadīšanu pārņem jaunievēlētais novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
A.Žuks – ierosina darba kārtību papildināt ar 3.jautājumu
3. Par Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu.
Vairāk ierosinājumu nav. Atklāti balsojot, par – 9 balsis (Svetlana Andruškeviča, Dainis
Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Sanita Lūse, Roberts Orups, Svetlana Puzāne,
Laura Zvirbule, Alfons Žuks), pret -nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 3.jautājumu - Par Viesītes novada domes
pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu.

2.#
Par Viesītes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
-----------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – kā jaunievēlētais novada pašvaldības domes priekšsēdētājs turpina vadīt sēdi un
aicina izvirzīt kandidātus novada pašvaldības domes priekšsēdētāja neatbrīvotā vietnieka
ievēlēšanai.
Domes priekšsēdētājs A.Žuks – izvirza deputātes Lauras Zvirbules (vēlētāju apvienība
“Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai”) kandidatūru domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam
Deputāte S.Puzāne - izvirza deputāta Jura Līča (vēlētāju apvienība « Vienoti novadam »)
kandidatūru domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Citu ierosinājumu nav.
Tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes un paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli
un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo un otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 40.pantu, saskaņā ar Viesītes novada domes apstiprināto „Kārtību, kādā noris
atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot,
par – 6 balsis (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Sanita Lūse, Roberts Orups, Laura
Zvirbule, Alfons Žuks), pret -3 balsis (Dainis Černauskis, Juris Līcis, Svetlana Puzāne)
Viesītes novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Lauru ZVIRBULI, personas kods ------------------------------------,
par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci.
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3.#
Par Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu
------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks- iepazīstina ar sagatavoto lēmuma projektu par Viesītes novada domes pastāvīgo
komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 50.pantu, 51.pantu un 54.pantu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Svetlana
Andruškeviča, Dainis Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Sanita Lūse, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule, Alfons Žuks), pret -nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot domes Finanšu komiteju 9 deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus
Svetlanu Andruškeviču, Daini Černauski, Anatoliju Kvitkovu, Juri Līci, Sanitu Lūsi,
Robertu Orupu, Svetlanu Puzāni, Lauru Zvirbuli, Alfonu Žuku .
2. Izveidot domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 4
deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
2.1.Svetlanu Andruškeviču
2.2.Svetlanu Puzāni
2.3.Robertu Orupu
2.4.Lauru Zvirbuli
3. Izveidot domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komiteju 4 deputātu sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
3.1.Alfonu Žuku
3.2.Juri Līci
3.3.Daini Černauski
3.4. Anatoliju Kvitkovu
Sēde beidzas 10.40.
Sēdes vadītājs
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)

Alfons Žuks

19.06.2017.

Protokoliste
Pašvaldības kancelejas vadītāja

(personiskais paraksts)

19.06.2017.
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Daina Vītola

