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Dagdā
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 21

2013.gada 28.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēdi atklāj plkst. 13:05.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols
Viškurs, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers,
Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators Artjoms
Gekišs, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas redaktore Dace Leonoviča.
Pieaicinātie: Raimonds Iliško, Kaspars Babris.
Nepiedalās –
1 deputāts: Viktors Krūmiņš (sakarā ar darba pienākumu veikšanu).
Darba kārtība:
1. Par SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekli.
2. Par pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāja iecelšanu.
3. Par ēkas “Gaismēni”, Ezernieku pagastā, nodošanu Ezernieku vidusskolai valdījumā un
apsaimniekošanā.
4. Par līdzekļu piešķiršanu folkloras kopai „Sovvaļnīki”.
5. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Verbica”.
6. Par konkursa nolikuma apstiprināšanu.
1.§
Par SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekli
/Ziņo S.Viškure; V.Stikuts, A.Plotka/
S.Viškure ziņo, ka SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa Nikolaja Kartenko
pilnvaras izbeidzas 2013.gada 2.decembrī un ir nepieciešams vai nu apstiprināt viņu šajā
amatā atkārtoti, vai ievēlēt citu valdes locekli. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” statūti
nosaka, ka sabiedrības izpildinstitūcija – valde – sastāv no viena locekļa. SIA „Dagdas

komunālā saimniecība” statūtos nav noteikta kārtībā, kādā tiek iecelts valdes loceklis, tādējādi
ir jāvadās pēc vispārējām normatīvo aktu prasībām. Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka dalībnieku sapulce
lemj par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja iecelšanu un atcelšanu. Likuma 47.panta otrā
daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu
turētāja pārstāvis. Lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pieņemt šādu lēmumu, saskaņā ar
Valsts kontroles ieteikumiem, ir jābūt izstrādātiem un ar domes lēmumu apstiprinātiem
noteikumiem par kārtību kapitālsabiedrības valdes locekļu iecelšanai un atcelšanai no amata.
Vienlaicīgi likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa paredz, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Tā kā nav izstrādāta un nav ar domes
lēmumu apstiprināta kārtība kapitālsabiedrības valdes locekļu iecelšanai un atcelšanai no
amata, lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības darbības pārvaldību atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un efektīvu tās organizēšanu, pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļi
amatā būtu ieceļami ar domes lēmumu.
Uz sēdes vadītājas piedāvājumu uzklausīt vai uzdot jautājumus kapitālsabiedrības valdes
loceklim Nikolajam Kartenko no deputātiem nesekoja.
V.Stikuts izteica viedokli, ka, nepagarinot pilnvaras esošajam valdes loceklim, uz šo amatu
būtu jārīko konkurss. Kapitālsabiedrībai ir svarīga loma pašvaldības funkciju veikšanai, t.i.
nodrošināt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus. Tāpēc uzskata, ka kandidātam pienākumu
veikšanai ir jābūt gan pieredzei, gan zināšanām.
A.Plotka uzdeva jautājumu par aizrādījuma vai rājiena izteikšanu N.Kartenko saistībā ar
amata pienākumu veikšanu.
S.Viškure paskaidroja, ka N.Kartenko bija izteikti gan rakstisks rājiens, gan vairakkārt
mutiski aizrādījumi par viņa darbību, taču nenoliedz to, ka komunālajā saimniecībā viņš ir
veicis arī uzlabojumus šajā jomā. Tāpat informēja, ka iepriekšējā dienā personīgi bija
kapitālsabiedrībā un, iepazīstoties ar dokumentāciju, dažās lietās tika fiksētas nepilnības.
Būdama kā pašvaldības pārstāvis kapitālsabiedrībā N.Kartenko kandidatūru iecelšanai uz
jaunu termiņu nevirza.
Beidzoties debatēm, S.Viškure izvirza pašvaldības kapitālsabiedrības „Dagdas komunālā
saimniecība” valdes locekļa amatam Raimonda Iliško kandidatūru un ierosina balsot par to.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām" 11., 14.pantu un 48.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, SIA „Dagdas
komunālā saimniecība” Statūtu 8.¹ punktu, kurā noteikts, ka valdes locekli ievēlē amatā uz
vienu gadu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 4
(A.Plotka, I.Gžibovska, O.Golube, V.Stikuts), „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Par pašvaldības kapitālsabiedrības „Dagdas komunālā saimniecība”, sabiedrības ar
ierobežotu atbildību, valdes locekli uz 1 (vienu) gadu iecelt Raimondu ILIŠKO,
personas kods ….
2. Noteikt Raimondam ILIŠKO atalgojumu Ls 660,00 mēnesī.
3. Uzdot Raimondam ILIŠKO reģistrēt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
2.§
Par pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāja iecelšanu

/Ziņo S.Viškure; A.Arnicāns, I.Plesņa/
S.Viškure informē, ka pēc lēmuma pieņemšanas par A.Beitāna atbrīvošanu no amata tika
izsludināta vakance un saņemti vairāki pieteikumi. Kopā ar izpilddirektoru, izvērtējot
iesniegtos dokumentus un veicot pārrunas ar kandidātiem, tika pieņemts, ka vispiemērotākā
kandidatūra ir Kaspars Babris.
A.Arnicāns izteicās, ka iestādes vadītājam ir atbildīgi pienākumi, kā arī daudzveidīga darbības
joma, vai piedāvātajam kandidātam ir atbilstoša izglītība un pieredze.
K.Babris atbildēja, ka viņam ir nepabeigta augstākā izglītība LU Ekonomikas un vadības
zinību fakultātē, pēdējā darbavieta bija gaļas pārstrādes uzņēmums Vācijā par rampas vecāko,
kur viņa vadībā bija daži desmiti darbinieku, tāpat strādāja par celtnieku komunālajā
saimniecībā, kā arī vairākās firmās par apsardzes darbinieku.
I.Plesņa uzdeva jautājumu par viņa spējām un gatavību vadīt iestādi un vai ir paredzēts
turpināt izglītību.
K.Babris uzskata, ka tiks galā ar iestādes vadītāja pienākumiem, tāpat augstskolā apgūtas
Vadības zinības un ir darba pieredze un apliecināja, ka turpinās studijas, bet citā specialitātē.
Beidzoties debatēm, S.Viškure ierosina balsot par Kaspara Babra iecelšanu pašvaldības
iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāja amatā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu un
13)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – 3 (A.Arnicāns, I.Plesņa, R.Nipers), „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Iecelt Kasparu BABRI, personas kods …, par Dagdas novada pašvaldības iestādes
„Pilsētsaimniecība” vadītāju.
2. Noteikt K.Babrim atalgojumu Ls 470,00 mēnesī.
3.§
Par ēkas “Gaismēni”, Ezernieku pagastā, nodošanu Ezernieku vidusskolai
valdījumā un apsaimniekošanā
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi
Ezernieku vidusskolas iesniegto projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Ezernieku vidusskolā”, identifikācijas Nr. KPFI-15.2/13, iesniegumu, ņemot
vērā Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai" nolikums” 12.5. punktu, kurš nosaka, ka „ Projekta iesniedzējs var
pretendēt uz finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja projektā iekļautās aktivitātes
plānots īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta
iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas
līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz
projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par
pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 4.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:

1. Nodot Ezernieku vidusskolai valdījumā un apsaimniekošanā Dagdas novada pašvaldībai
piederošo ēku (kadastra numurs 6056 004 0295 001), adrese: “Gaismēni”, Ezernieki,
Ezernieku pagasts, Dagdas novads, iestādes darbības un projekta īstenošanas
nodrošināšanai uz 7 (septiņiem) gadiem.
2. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā un apsaimniekošanā Ezernieku vidusskola uzņemas visas
īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu tā saglabāšanu, lietderīgu
izmantošanu un apsaimniekošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram
Pauliņam.
4.§
Par līdzekļu piešķiršanu folkloras kopai „Sovvaļnīki”
/Ziņo S.Viškure; I.Plesņa/
Izskatījusi Andrupenes tautas nama iesniegumu par finansiālu atbalstu folkloras kopai
„Sovvaļnīki” - tautas tērpu izgatavošanai un papildināšanai, sakarā ar gaidāmo kopas 5 gadu
jubilejas pasākumu š.g. 30.novembrī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Piešķirt Andrupenes tautas nama folkloras kopai „Sovvaļnīki” tautas tērpu iegādei Ls
500,00 (pieci simti latu) no budžetā kultūrai plānotajiem līdzekļiem (kods 08.200).
5.§
Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Verbica”
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Dagdas baltkrievu biedrības „Verbica” telpu atklāšanas pasākumu, kas
notiks š.g. 30.novembrī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām ” 15.panta pirmās daļas
5)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Piešķirt Dagdas baltkrievu biedrībai „Verbica” darbības nodrošināšanai (telpu
aprīkojuma iegādei) Ls 100,00 (viens simts latu) no budžetā reliģisko organizāciju un citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400).
6.§
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
/Ziņo A.Arnicāns/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības rīkotā konkursa „Ziemassvētku noskaņa 2013”
nolikumu.
/Pielikumā: Nolikums uz 2 lapām/
2. Paredzēt konkursa balvu fondam Ls 600,00 (seši simti latu) no budžetā kultūrai
plānotajiem līdzekļiem (kods 08.200).
Sēdi slēdz plkst. 13:35.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2013.gada 2.decembrī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(protokols Nr.21, 6.§)

Konkursa
”Ziemassvētku noskaņa 2013”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķi
1.1. Veidot Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Dagdas novada teritorijā, veicinot
kvalitatīva dekorējuma radīšanu Ziemassvētku un Jaunā gada periodā.
1.2. Veicināt sabiedrības ieinteresētību svētku noskaņas radīšanā Dagdas novadā.
2. Konkursa rīkotāji
2.1. Dagdas novada pašvaldība (Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads).
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursa pretendentu vērtēšana notiks trīs grupās:
1. grupā – Dagdas novada iedzīvotāji, viensētu saimnieki;
2. grupā – Dagdas novada iedzīvotāji, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji;
3.grupā - Dagdas novada iestādes un uzņēmumi.
3.2. Konkursam var izvirzīt tikai tādu objektu, kura noformējumu var uztvert jebkurš cilvēks
no apkārtnes.
4. Konkursa kārtība
4.1. Konkursa visu grupu dalībniekiem līdz 2013.gada 16.decembrim (ieskaitot) jāpiesakās
dalībai konkursā:
 elektroniski uz e –pasta adresi: dome@dagda.lv;
 rakstiski uz pašvaldības adresi - Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674;
 klātienē pie sekretāres - Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
4.2. Pieteikumā dalībai konkursā jāuzrāda:
 konkursa dalībnieka vārds, uzvārds/ iestādes nosaukums;
 noformētā objekta adrese;
 kontakttālrunis, e-pasts;
 noformējuma idejas skaidrojums/pamatojums;
 kāds ir noformējuma veids: dienas, vakara vai kombinēts (dienas un vakara)
noformējums.
4.3. Konkurss notiek no 2013. gada 9.decembra līdz 2013.gada 25.decembrim.
4.4. Konkursa objektus vērtē ar Domes priekšsēdētājas rīkojumu izveidota komisija.
4.5. Katrā konkursu dalībnieku grupā ir paredzēta 1., 2. un 3.vieta.
4.6. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirts Atzinības raksts un balvas dāvanu karšu veidā:
 1.vieta – 100 Ls;
 2.vieta – 50 Ls;
 3.vieta – 25 Ls.
4.7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Jaungada pasākumā Dagdas pilsētā.

5. Vērtēšanas kritēriji
5.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc septiņiem kritērijiem, katrā piešķirot
attiecīgu punktu skaitu no 1 līdz 5:
5.1.1 noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;
5.1.2 noformējuma kompozīcija un idejas oriģinalitāte;
5.1.3 noformējuma idejas skaidrojums/pamatojums;
5.1.4 mākslinieciskā kvalitāte;
5.1.5 noformējuma materiālu pielietojums, krāsu un formu risinājums kompozīcijā;
5.1.6 noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi;
5.1.7 ieguldītā darba un noformētā objekta apjoms.
5.2. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti savas grupas ietvaros.
5.3. Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu
vērtēšanas komisijas locekļu katram objektam piešķirto punktu saskaitīšanas) ieguvuši
vislielāko punktu skaitu.
5.4. Komisija var atzīmēt arī kādu dalībnieku, piešķirot nomināciju un Pateicības rakstu.
6. Informēšana par konkursa norisi
6.1. Informācija par konkursu (t.sk., nolikums) un konkursa rezultāti tiks publicēti pašvaldības
interneta mājas lapā www.dagda.lv, kā arī Dagdas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā un pašvaldības informācijas stendos.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

