
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Dagdas novada  Dagdā Nr. 19 2013.gada 12.novembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 17:00. 

Sēdi atklāj plkst. 17:10. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols 

Viškurs, Inese Plesņa (no plkst.17.25 ), Irēna Gžibovska, Maija  Ļevkova, Raimonds Nipers, 

Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.  
 

Nepiedalās – 

3 deputāti:  Olga Golube (sakarā ar darba pienākumu veikšanu), Raitis Azins 

(komandējumā),  Viktors Krūmiņš (sakarā ar darba pienākumu veikšanu). 

Darba kārtība: 
 

1. Par pārstāvja deleģēšanu biedrības "Eiroreģions „Ezeru zeme"” valdē. 

2. Par aizņēmumu mikroautobusu iegādei. 

3. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam. 

4. Par adreses piešķiršanu būvei īpašumā „Smiltiņas”.  

5. Par amatu savienošanu priekšsēdētājai S.Viškurei. 

 

 

 

1.§ 

Par pārstāvja deleģēšanu biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” valdē 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme””  Statūtu 7.10.punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav,    balsošanā nepiedalās S.Viškure un A.Viškurs,  NOLEMJ: 

 



Deleģēt biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” valdē  Dagdas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāju Sandru VIŠKURI. 

 

 

2.§ 

Par aizņēmumu mikroautobusu iegādei 

/Ziņo I.Pauliņš, Ē.Čaplinskis/ 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, saskaņā ar pašvaldības iepirkuma 

Nr.DNP 2013/26 „Jaunu pasažieru mikroautobusu piegāde Dagdas novada pašvaldības un 

pašvaldības iestāžu vajadzībām” rezultātiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.¹ pantu, kā arī 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - 

nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),  NOLEMJ: 

 

1. Ņemt divu mikroautobusu iegādei aizņēmumu Valsts kasē Ls 81 000,00 (astoņdesmit 

viens tūkstotis latu, 00 santīmu) apmērā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar 

fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem) uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto pamatsummas 

maksājumu līdz 2014.gada 1.oktobrim. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada decembris. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

 

 

3.§ 

Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma 

piešķiršanu uz divām nedēļām, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, saskaņā ar Dagdas novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.4.punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņa ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – divas kalendāra nedēļas – no 2013.gada 15.novembra līdz 

29.novembrim (ieskaitot) par darba laika periodu no 2012.gada 16.aprīļa līdz 2013.gada 

15.aprīlim. 

2. Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus laika periodā no 

2013.gada 15.novembra līdz 29.novembrim pildīs Juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne 

Murāne.  

3. Noteikt K.Murānei piemaksu 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu veikšanu I.Pauliņa prombūtnes laikā. 

 

 

4.§ 

Par adreses piešķiršanu būvei īpašumā „Smiltiņas” 



/ Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatot SIA "Ogres piens", reģistrācijas Nr.47404006552, juridiskā adrese Ogresgala 

pag., Ogres nov., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Guntis Gūtmanis, 29.11.2013. iesniegumu 

un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 

sistēmas noteikumi" 2.9. punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Būvei, kas atrodas īpašumā "Smiltiņas" uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 

0105, piešķirt adresi "Aitu novietne", Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV-5692. 

 

 

5.§ 

Par amatu savienošanu priekšsēdētājai S.Viškurei 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

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

6.pantu, 7.panta piekto daļu, 8.¹ panta trešo daļu un ņemot vērā, ka amatu savienošana neradīs 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - 

nav, „atturas” - nav,    balsošanā nepiedalās S.Viškure un A.Viškurs,   NOLEMJ: 

 

 Atļaut Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei savienot 

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar šādiem amatiem: 

 

1. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvis; 

2. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis; 

3. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis; 

4. Biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” loceklis; 

5. Latvijas Pašvaldību savienības valdes loceklis; 

6. Biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” biedrs; 

7. Krāslavas rajona lauksaimniecības biedrības biedrs; 

8. Biedrības „Dagdas novada lauksaimnieki” valdes loceklis; 

9. Pašvaldības pārstāvis apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:40. 

 

Sēdes vadītāja    

                                                                                             

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2013.gada 13.novembrī 

 

 


