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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdā Nr. 12 2018.gada 1.oktobrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 17:30. 

Sēdi atklāj plkst. 17:30. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

15 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, 

Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 

 

Administrācijas darbinieki: Sanita Karpoviča - sabiedrisko attiecību un komunikāciju 

nodaļas vadītāja; Gints Runis - datorspeciālists. 

 

Citi: Elizabete Viļuma–Gražule - pārstāv internetvietni www.dagdainfo.net.  

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par S.Viškures atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieka amata.  

 

 

1. § 

Par S.Viškures atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības domes  

priekšsēdētāja vietnieka amata 

/Ziņo A.Trūlis, R.Nipers/ 

 

Sēdes vadītājs A.Trūlis informēja, ka pašvaldībā 28.10.2018. no septiņiem Domes 

deputātiem tika saņemts iesniegums par ārkārtas sēdes sasaukšanu sakarā ar amatpersonas 

nepiedienīgu uzvedību un prettiesisku rīcību, kā arī iesniegts lēmuma projekts par 

S.Viškures atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

amata. 

 

Deputāts R.Nipers izteicās, ka ir nācis klajā ES komisijas ziņojums par problēmām valsts 

un pašvaldības pārvaldībā, par ko arī Pasaules banka norāda nekompetenci. Darbības 

efektivitātes galvenie vērtēšanas kritēriji ir korupcija un tiesiskums. Attīstītā valstī 



amatpersonas par pārkāpumu izdarīšanu atsakās no amata. Tāpat uzsvēra, ka visos 

attīstības reitingos mūsu pašvaldība atrodas pēdējā vietā, jo prettiesiskas rīcības neveicina 

attīstību. Lēmuma projekts tika iesniegts, lai pašvaldībā tiktu ievērots samērīgums un 

tiesiskums. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis paskaidroja, ka pārkāpums izdarīts ārpus darba laika, par ko 

katrs pieaudzis cilvēks atbild par savu rīcību. No priekšsēdētāja puses S.Viškurei izteikts 

mutisks aizrādījums. 

 

Sēdes vadītājs A.Trūlis ierosina balsot par piedāvāto lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, 

P.Tukišs), „pret” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 

A.Viškurs, S.Viškure),  „atturas” – nav. 

 

Lēmuma projekts noraidīts, jo nav saņemts nepieciešamais klātesošo domes deputātu balsu 

skaits. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:35. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 2.oktobrī 


