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Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāta plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds
Nipers, Juris Kavuns Aivars Plotka Viktors Stikuts Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis
Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Nepiedalās –
1 deputāts: Olga Golube (mācībās).
Darba kārtība:
1.

Par komisijas izveidošanu VSPC “Dagda” darbības izvērtēšanai.
1.§
Par komisijas izveidošanu VSPC “Dagda” darbības izvērtēšanai
/Ziņo A.Trūlis; debatēs piedalās: V.Stikuts, R.Azins, A.Plotka, A.Gžibovskis, V.Nipere/

A.Trūlis iepazīstina ar pašvaldībā saņemtajām sūdzībām par pārkāpumiem Veselības un
sociālo pakalpojumu centra “Dagda”” darbībā un ierosina minēto faktu izvērtēšanai izveidot
komisiju, iekļaujot deputātus, izpilddirektoru, finanšu nodaļas, juridiskās nodaļas, kā arī
sociālā dienesta pārstāvjus, un sniegt Dagdas novada domei atzinumu.
V.Stikuts izteicās, ka sūdzība ir saņemta no Centra klienta, kuru ievietoja un finansē
pašvaldība. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantā
noteiktajam Sociālajam dienestam vismaz reizi 12 mēnešos būtu jāizvērtē klientam sniegtā

pakalpojuma kvalitāte. Sūdzību izskatīšana ir tieša izpildvaras funkcija. Dome ir lēmējvara un
komisijā iekļaut deputātus nevajadzētu. Sanāk, ka deputāti paši sev sniedz atzinumu. Ierosina
uzdot izpilddirektoram sadarbībā ar Sociālo dienestu veikt sūdzības izvērtēšanu un sniegt
deputātiem atzinumu par konstatēto. Pēc izvērtēšanas rezultātiem Domes funkcija ir lemt par
iestādes vadītāja atbilstību amatam un, ja nepieciešams, līdzekļu piešķiršanu centra
pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.
R.Azins izteicās, ka ir pārsteigts par valsts valodas inspekcijas atbildi, un komisijas
izveidošanas gadījumā nepiekrīt būt par tās vadītāju sakarā ar aizņemtību pamatdarbā.
A.Plotka ierosina atzinumu par sūdzībā minēto faktu izvērtēšanu sniegt komitejām līdz marta
sēdei.
A.Gžibovskis uzskata, ka konflikta pirmsākums un galvenā pamatproblēma ir personas cieņas
aizskaršana, kas uzskatāms kā pārkāpums, kas arī jāskata. Pārējais sūdzībā izklāstītais ir
saimnieciska rakstura, kas risināms laika gaitā.
V.Nipere uzskata, ka iesniegums nav jāignorē, jo ilglaicīgi atrasties vienā telpā cilvēkam ir
emocionāli smagi, nepieciešams ar kādu izrunāties, klientam noteikti būtu nepieciešama
psihologa palīdzība.
Sakarā ar pašvaldībā saņemtajām sūdzībām par pārkāpumiem Dagdas novada pašvaldības
iestādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”” (VSPC “Dagda”) darbībā, ņemot
vērā deputātu izteiktos priekšlikumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam sadarbībā ar Sociālo dienestu veikt personas
sūdzībā minēto faktu izvērtēšanu Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”” darbībā
un par pārbaudes rezultātiem sniegt atzinumu Domes komitejām līdz 16.03.2020.

Sēde slēgta plkst. 15 : 40.
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