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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdas novada Dagdā Nr. 3 2015.gada 26.februārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:00. 

Sēdi atklāj plkst. 16:00. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par dalību KPFI projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 

 

2. Par  amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam  R.Azinam.  

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti:  Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija 

Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Stikuts, 

Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators 

Artjoms Gekišs, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, 

redaktore Evika Muizniece. 

 

Nepiedalās –  

4 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aleksandrs Gžibovskis,  Oksana Kosarevska,  Viktors Krūmiņš 

(sakarā ar darba pienākumu veikšanu). 

 

 

1. 

Par dalību KPFI projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

/Ziņo A.Gekišs, I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 

organizēto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI)  finansēto projektu 

atklāto konkursu  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana, kā arī 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties VARAM organizētā KPFI finansēto projektu atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros. 

 

2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju augstspiediena nātrija spuldžu gaismekļu nomaiņai uz 

LED gaismekļiem šādiem Dagdas pilsētas ielu apgaismojuma posmiem: 

2.1. no TA-7175 – Mičurina iela, Jaunatnes iela, Tirgus iela 

2.2. no TP-7126 – Pasta iela, Māras iela, Alejas ielas posms no Pasta ielas līdz pilsētas 

robežai, Liepājas ielas posms.  

 

3. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai minētā 

konkursa ietvaros. 

 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

 

2. 

Par  amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam R.Azinam 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

4.panta pirmās daļas 14.punktu, 6.pantu, 7.panta piekto daļu, 8.
1
 panta 4

1
 un 5 daļu,    

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai balsošanā nepiedalās 1 deputāts (R.Azins),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Atļaut Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam 

savienot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu  ar  

Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju 

izvēles komisijas locekļa amatu . 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:20. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 
 

Protokols parakstīts 2015.gada 27.februārī 

 

 


