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                                                                                                                       (protokols Nr. 4, 32.§) 

Par izmaiņām Rugāju novada domes komitejās 

 

Ar 2019. gada 22. marta Rugāju novada domes lēmumu Nr. 91 “Par deputāta Eduarda 

Stalidzāna pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” tika nolemts izbeigt Rugāju novada domes 

deputāta Eduarda Stalidzāna, personas kods [..], pilnvaras pirms termiņa, ņemot vērā deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu.  

Rugāju novada dome saņēma 2019. gada 28. marta Rugāju novada vēlēšanu komisijas 

sēdes protokola izrakstu par deputāta Eduarda Stalidzāna pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

Nākamā pretendenta deputāta amatam noteikšanu, atbilstoši likumdošanā paredzētajiem 

noteikumiem. Izrakstā norādīts, ka nākamais deputāts kandidātu sarakstā “Vienoti novadam” ir 

Jānis Ikstens.  

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams Rugāju novada domes Finanšu komitejas sastāvā un 

Rugāju novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā ievēlēt jauno 

deputātu. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2. panta pirmā daļa 

nosaka, ka deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad 

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. pantā noteiktajā kārtībā 

iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.  

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmā daļa 

nosaka, ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu 

mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts 

iepriekšējais deputāts. Likuma “Par pašvaldībām” 55. pants nosaka, ka katram deputātam jābūt 

vismaz vienas domes komitejas loceklim.  

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt vai atbrīvot no pienākumiem 

pastāvīgo komiteju locekļus un Finanšu komitejas 2019. gada 11. aprīļa sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, pildot likumā “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Jānis Ikstens, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt deputātu Jāni Ikstenu, personas kods [..], Rugāju novada domes Finanšu 

komitejas sastāvā. 

2. Ievēlēt deputātu Jāni Ikstenu, personas kods [..] Rugāju novada domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

24.04.2019.  
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