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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdas novada Dagdā Nr. 2 2016.gada 4.februārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja E.Tjarves atbrīvošanu no amata.  

2. Par Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. 

3. Par izmaiņām Ezernieku un Svariņu pagastu pārvalžu struktūrā. 

 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti:  Aivars Platacis, Aivars Plotka,  Anatols Viškurs, Maija Ļevkova, Olga Golube, 

Raitis Azins,  Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis, 

Raimonds Nipers (no plkst. 15:10). 

 

Pašvaldības darbinieki /ziņotāji: ekonomiste Ināra Tukiša, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska. 

 

Nepiedalās –  

4 deputāti:  Aivars Arnicāns (darba darīšanās),  Aleksandrs Gžibovskis (personīgo apstākļu 

dēļ), Irēna Gžibovska (personīgo apstākļu dēļ), Oksana Kosarevska (darba komandējumā). 

 

 

 

1. § 

Par Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja E.Tjarves atbrīvošanu no amata 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Sakarā ar Edgara Tjarves iesniegumu par atbrīvošanu no Svariņu pagasta pārvaldes 

vadītāja amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9) punktu un 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M..Ļevkova, O.Golube, R.Azins, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 



1. Atbrīvot Edgaru TJARVI no Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2016.gada 

8.februāri. 

2. Uzdot E.Tjarvem organizēt iestādes pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu, materiālu, naudas 

līdzekļu un lietvedības dokumentu nodošanu – pieņemšanu. 

 

 

2. § 

Par Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Sēdes vadītāja S.Viškure informē, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto 

daļu par pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu 

zīmēm.  

Ierosina Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanas organizēšanai ievēlēt balsu skaitīšanas 

komisiju 3 locekļu sastāvā un lūdz izvirzīt kandidatūras:  

 

R.Azins izvirza M.Ļevkovas  un V.Krūmiņa kandidatūras. 

S.Viškure izvirza A.Plotkas kandidatūru. 

 

S.Viškure paziņo, ka kandidatūru izvirzīšana tiek pārtraukta un ierosina balsot par balsu 

skaitīšanas komisijas izveidošanu. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Platacis, A.Viškurs, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās A.Plotka, M.Ļevkova, 

V.Krūmiņš, Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšanai izveidot balsu skaitīšanas komisiju 

šādā sastāvā:  

 

1. Maija ĻEVKOVA; 

2. Aivars PLOTKA; 

3. Viktors KRŪMIŅŠ. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina kandidātu izvirzīšanu Svariņu pagasta pārvaldes 

vadītāja amatam.  

 

R.Azins izvirza Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāja  Jāņa Andžāna kandidatūru. 

 

Tā kā no deputātiem citas kandidatūras netika piedāvātas, sēdes vadītāja S.Viškure ierosina 

pārtraukt kandidatūru izvirzīšanu un paziņo, ka vēlēšanu zīmē Svariņu pagasta pārvaldes 

vadītāja amatam tiks ierakstīts viens kandidāts –  Jānis ANDŽĀNS. 

 

Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu 

zīmes balsošanai.  

 

Pārtraukums no plkst. 15 : 05.  līdz plkst. 15 : 10. 

 

Pēc pārtraukuma  balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.  

Sēdes vadītāja S.Viškure aicina deputātus izdarīt vēlēšanu zīmēs savu izvēli.  

Pēc nobalsošanas S.Viškure izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

apkopot vēlēšanu rezultātus. 

 



Pārtraukums  no plkst. 15 : 15.  līdz plkst. 15 : 20. 

 

Pēc pārtraukuma sēdes vadītāja S.Viškure dod vārdu Balsu skaitīšanas komisijai.  

Balsu skaitīšanas komisijas loceklis Maija Ļevkova iepazīstina ar balsošanas rezultātiem. 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu, 40.panta 

ceturto daļu un  69.² pantu,  

balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” – 11, „pret” – nav,  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Iecelt Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Jāni 

ANDŽĀNU. 

 

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

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

2. Noteikt, ka Jānis ANDŽĀNS amata pienākumus sāk pildīt ar 2016.gada 9.februāri. 

3. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldē pirmās paraksta tiesības 

iestādes vadītājam  Jānim ANDŽĀNAM ar 2016.gada 9.februāri. 

 

 

3. § 

Par izmaiņām Ezernieku un Svariņu pagastu pārvalžu struktūrā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6)punktu un 

27)punktu, 

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

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka ar 2016.gada 9.februāri Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta 

pārvaldi un Svariņu pagasta pārvaldi vada viens vadītājs ar sekojošām amata slodzēm: 

1.1. Ezernieku pagasta pārvaldē – 0,6 slodzes;  

1.2. Svariņu pagastā pārvaldē – 0,4 slodzes. 

 

2. Noteikt Ezernieku un Svariņu pagastu pārvalžu vadītājam mēnešalgas likmi  –  EUR  

930,00. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 15 : 30. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada  4.februārī 

 


