
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdas novada  Dagdā Nr. 11 2014.gada 24.jūlijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

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, Irēna Gžibovska, Olga Golube (no plkst. 15:45), Raimonds Nipers, Raitis Azins, 

Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks 

Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, zemes lietu 

speciālists Juris Priluckis, VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns, Svariņu pagasta pārvaldes 

vadītājs Edgars Tjarve, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, Asūnes un 

Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvalžu 

vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Valentīns Prusaks, 

Bāriņtiesas sekretāre Tatjana Munda, Bāriņtiesas priekšsēdētājs Jānis Platacis, Bāriņtiesas 

locekļi: Elita Bohāne, Liāna Vaičule, Sandra Platace, Lidija Kudrjavceva, Lūcija 

Kolesnikova, Ināra Andžane, Ināra Raginska Ilmārs Pizāns. 

 

Nepiedalās:  

3 deputāti: Inese Plesņa (izbeidza deputāta pilnvaras), Maija Ļevkova (sakarā ar darba 

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

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar 3 

jautājumiem:  

- Par telpu nomas līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. 

- Par deputātes I.Plesņas iesnieguma izskatīšanu.  

- Par trimmera iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei. 

 

Deputāts R.Nipers ierosina nākamajā domes sēdē izpilddirektoram sniegt deputātiem 

informāciju par aktualitātēm pašvaldībā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 



Papildināt sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem: 

28. Par telpu nomas līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. 

29. Par deputātes I.Plesņas iesnieguma izskatīšanu. 

30. Par trimmera iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei. 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu 

ievēlēšanu. 

2. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu. 

3. Par VSPC „Dagda” nolikuma apstiprināšanu. 

4. Par VSPC „Dagda” fizikālās terapijas pakalpojuma maksas noteikšanu. 

5. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2014.gada 1.pusgadā.  

6. Par sociālās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā. 

7. Par pašvaldības publisko pārskatu par 2013.gadu.  

8. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

9. Par būves „Olūti”, Šķaunē, uzņemšanu bilancē. 

10. Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm. 

11. Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovācijai un tehniskā projekta 

izstrādei sporta zāles celtniecībai. 

12. Par dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, atsavināšanu. 

13. Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli. 

14. Par zemes gabala „Muzejs”, Andrupenes pagastā, iegādi pašvaldības īpašumā. 

15. Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.pusgadā. 

16. Par finansējuma piešķiršanu. 

17. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžetā. 

18. Par autobusa iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei. 

19. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

20. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

21. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

22. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

23. Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu. 

24. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 

25. Par grozījumiem Dagdas novada domes 2014.gada 20.marta lēmumā “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu īpašumam “Līmaņi”, Andrupenes pagastā”. 

26. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

28. Par telpu nomas līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. 

29. Par deputātes I.Plesņas iesnieguma izskatīšanu. 

30. Par trimmera iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei. 

 

 

 

1.§ 

Par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka  

un locekļu ievēlēšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  26.punktu, 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 



dome uz pieciem gadiem, ņemot vērā pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.panta 

pirmās un otrās daļas prasībām,  

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Jāni PLATACI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 (pieciem) 

gadiem ar 2014.gada 1.augustu. 

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2. Ievēlēt par Dagdas novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ar 2014.gada 

1.augustu: 

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.1. Elitu BOHĀNI; 

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.2.Liānu VAIČULI; 

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.3. Sandru PLATACI;  

 

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

I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), balsošanā nepiedalās 

deputāts A.Platacis, „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.4. Lidiju KUDRJAVCEVU; 

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.5. Lūciju KOLESNIKOVU;  

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.6. Ināru ANDŽĀNI;  



 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.7. Ināru RAGINSKU;  

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

2.8. Ilmāru PIZĀNU.  

 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

3. Ievēlēt Elitu BOHĀNI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz 5 

(pieciem) gadiem ar 2014.gada 1.augustu. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

2.§ 

Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu  

/Ziņo T.Munda/ 

 

2.1. no A. T. 

 

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”  3., 4. un 6.punktu,  Ministru kabineta 2013.gada 

15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu bērnam” 2.1.punktu, 

ņemot vērā Dagdas novada pašvaldības sociālā dienesta atzinumu,   

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Piemērot A. T. samaksu par O. T. un D. T. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu audžuģimenē 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro un 00 centi) mēnesī no 

2014.gada 1.augusta.    

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

2.2. no J. T. 

 

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”  3., 4. un 6.punktu,  Ministru kabineta 2013.gada 

15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu bērnam” 2.1.punktu, 

ņemot vērā Dagdas novada pašvaldības sociālā dienesta atzinumu,   

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 



A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Piemērot J. T. samaksu par O. T. un D. T. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu audžuģimenē 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro un 00 centi) mēnesī no 

2014.gada 1.augusta.    

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

3.§ 

Par VSPC „Dagda” nolikuma apstiprināšanu 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  8)punktu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 

„Dagda”” nolikumu jaunā redakcijā.  

2. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas. 

 

Pielikumā: VSPC „Dagda” Nolikums uz 5 lapām. 

 

 

4.§ 

Par VSPC „Dagda” fizikālās terapijas pakalpojuma maksas noteikšanu 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14)punkta 

g)apakšpunktu, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” fizikālās terapijas maksas 

pakalpojuma izcenojumus. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.augustu. 

 

Pielikumā: VSPC „Dagda” Fizikālās terapijas izcenojumi  uz 1 lapas. 

 

 

5.§ 

Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2014.gada 1.pusgadā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2014.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 10.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem nr.8 „Par 

pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,  



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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 

2014.gada 1.pusgadā: 

 

1. No 2014.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 368 545,- Dagdas 

novada Sociālais dienests 2014.gada 1.pusgadā izlietojis  EUR 160 178,- jeb 43,46 %,  

t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 79 587,-   jeb 41,97 %; 

1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 8 516,-  jeb 37,5 %; 

1.3. citiem pabalstiem –  EUR 72 075,-   jeb 45,04  % 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti  

EUR 54 311,86 un pakalpojumu saņēmušas 54 personas.  

3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2014.gada 1.pusgadā izlietoti EUR 12 

105,6,  aprūpējot dzīvesvietā 37 personas. 

4. 2014.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 1180 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 713 mājsaimniecības (ģimenes).     

5. 2014.gada 1.pusgadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 19 personas ar invaliditāti. 

 

Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 

 

 

6.§ 

Par sociālās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

A. U. 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas situāciju 

A. U. mājsaimniecībā “Mežmaļi”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, ņemot vērā konstatētos 

faktus par būtiskajiem zaudējumiem minētajā gadījumā, pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas 

novadā” 6.1 un 6.2 punktu, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt A. U. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 960,00 (deviņi 

simti sešdesmit euro) apmērā.  

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

7.§ 

Par pašvaldības publisko pārskatu par 2013.gadu 

 /Ziņo I.Tukiša/ 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2013.gadu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 



budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 5.maija 

noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” – 1 (R.Nipers), NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2013.gadu. 
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2013.gadu var iepazīties 

Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.  

3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt 

elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 

 

8.§ 

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 

g)apakšpunktu un 27)punktu, ņemot vērā darba grupas priekšlikumus ēdināšanas maksas 

noteikšanai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 3 (A.Platacis, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), NOLEMJ: 

 

1. Noteikt vienotu maksu par pusdienām Dagdas novada pašvaldības vispārējo izglītības 

iestāžu skolēniem un darbiniekiem – 1,00 EUR par 1 porciju.  

2. Noteikt maksu par pusdienām Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbiniekiem – 1,00 EUR par 1 porciju. 

3. Izdevumu daļu, kas pārsniedz noteikto pusdienu maksu – 1,00 EUR, segt no Dagdas 

novada pašvaldības attiecīgās izglītības iestādes budžeta. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.  

 

 

9.§ 

Par būves „Olūti”, Šķaunē, uzņemšanu bilancē 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Ņemot vērā to, ka uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala „Olūti”, Šķaunes 

pagastā, ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0369, atrodas būve (bijusī katlumājas ēka), kas nav 

iekļauta pašvaldības bilancē un saskaņā ar novērtēšanas komisijas 10.07.2014. aktu minētās 

būves  vērtība sastāda 1 100 EUR,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Uzņemt Dagdas novada pašvaldības Šķaunes pagasta pārvaldes bilancē būvi (bijušo 

katlumājas ēku), kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala „Olūti”, Šķaunes pagastā, ar vērtību 

1 100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro). 

 

 

 

http://www.dagda.lv/


10.§ 

Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm 
 /Ziņo I.Tukiša/ 

 

10.1. Andrupenes pagasta pārvaldei 
 

Sakarā ar traktortehnikas iegādi un iekļaušanu Dagdas novada pašvaldības bilancē, 

ņemot vērā, ka pamatlīdzekļi nodoti lietošanā Andrupenes pagasta pārvaldei,  saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22. punktiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un Andrupenes pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē šādus pamatlīdzekļus: 

 

Nr.

p.k. 

 

Nosaukums Bilances 

konts  

Bilances 

vērtība  

(EUR)  

Nolietojums 

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība  

(EUR) 

1. Traktors – BELARUS 1025.3 

 

1231 30 478 0 30 478 

2. Traktora piekabe  PALMS 950 1231 8 470 0 8 470 

 

 

10.2. Ezernieku pagasta pārvaldei 
 

Sakarā ar trimmera Husqvarna 555 RXT iegādi un iekļaušanu Dagdas novada 

pašvaldības bilancē, ņemot vērā, ka pamatlīdzeklis nodots lietošanā Ezernieku pagasta 

pārvaldei,  saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22. punktiem, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un Ezernieku pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē šādu pamatlīdzekli: 

 

Nr. 

p.k. 

 

Nosaukums Bilances 

konts  

Bilances  

vērtība  

(EUR)  

Nolietojums 

(EUR) 

Atlikusī  

vērtība  

(EUR) 

1. Trimmeris Husqvarna 555 RXT 

 

1239 973 0 973 

 

 

11.§ 

Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovācijai un tehniskā projekta 

izstrādei sporta zāles celtniecībai 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 



Lai nodrošinātu Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovāciju, kā arī tehniskā projekta 

izstrādi sporta zāles celtniecībai, saskaņā ar  pašvaldības veikto iepirkuma procedūru Nr.DNP 

2014/28 un Nr.DNP 2014/32 rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības 2014.gada budžetā 

šiem mērķiem līdzekļi nav ieplānoti,  pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

1.daļas  19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, kā arī 2013.gada 

7.novembra likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta 3.daļu un Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija un tehniskā projekta izstrāde sporta zāles celtniecībai” realizāciju. 

2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 44 000,- (četrdesmit četri tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā uz 7 (septiņiem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 

2015.gada septembrim ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi un fiksēšanas periodu 

ik pēc 6 mēnešiem.   

3. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2014.gada septembris - oktobris. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

5. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 20.augustam. 

 

 

12.§ 

Par dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, atsavināšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 9.pantu, 14.panta 

otro daļu, 45.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu pēc adreses Daugavpils 

ielā 9-3, Dagda dzīvokļa īpašuma īrniecei S. M.. 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 3 700 (trīs tūkstoši septiņi 

simti euro un 00 euro centi). 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu dzīvokļa 

īpašuma īrniecei S. M. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  2 lappusēm. 

 

 

13.§ 

Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš, K.Murāne/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 



iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, NOLEMJ: 

 

1. Rīkot nekustamā īpašuma – telpu (Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6.), kas atrodas Pasta ielā 33A, 

Dagdā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6009 002 0156 004, nomas tiesību mutisku izsoli. 

2. Apstiprināt pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles noteikumus. 

/Pielikumā uz 4 lapām/ 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 72,3 kv.m vienam 

mēnesim – 455,49 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro un 49 euro centi). 

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

 Ēriks ČAPLINSKIS – finanšu nodaļas vadītājs; 

 Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists; 

 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults. 

5. Publicēt paziņojumu par telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoli pašvaldības 

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

14.§ 

Par zemes gabala „Muzejs”, Andrupenes pagastā, iegādi pašvaldības īpašumā 

 /Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu, kurš 

nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, ņemot vērā, ka 

zemes gabals „Muzejs”, Andrupenē, 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6042 004 0162, 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1)punktu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde…), 

un 5)punktu – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Iegādāties pašvaldības īpašumā L.A. L. piederošo īpašumu „Muzejs”, Andrupenes 

pag., Dagdas nov., kadastra numurs 6042 004 0561, kas sastāv no zemes vienības 0,4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0162,  par 2 500  EUR (divi tūkstoši pieci simti 

euro). 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.§ 

Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.pusgadā 

 /Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,  

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

http://www.dagda.lv/


A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi 

1.pusgadā: 

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 5 217 616 EUR  jeb 60,34 %. 

2. Budžeta izdevumu daļā  – 4 424 701  EUR jeb 51,30 %. 

3. Speciālā budžeta :   

3.1. ieņēmumu daļā  – 177 155 EUR jeb 52,92 %; 

3.2. izdevumu daļā  –  110 307 EUR  jeb 34,61 %. 

 

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  

 

 

16.§ 

Par finansējuma piešķiršanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

16.1. ūdenstorņa remontam Šķaunē 

  

 Sakarā ar Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 

ūdenstorņa remontam Šķaunes ciemā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Šķaunes pagasta pārvaldei EUR 7 000 (septiņi tūkstoši eiro) ūdenstorņa 

remontam. 

2. Iekļaut Dagdas novada pašvaldības budžeta grozījumu izdevumos  EUR 7000 (kods 

06.600), palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes.  

3. Finanšu nodaļai palielināt finansējumu Šķaunes pagasta pārvaldei par EUR 7 000. 

 

 

16.2. pašvaldības dzīvokļu logu nomaiņai Šķaunē 

 

Sakarā ar Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu logu 

nomaiņai pašvaldības dzīvokļos Šķaunes ciemā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

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

2 (A.Plotka, V.Stikuts), NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Šķaunes pagasta pārvaldei EUR 10 000 (desmit tūkstošus eiro) logu nomaiņai 

pašvaldības dzīvokļos Šķaunes ciemā. 

2. Iekļaut Dagdas novada pašvaldības budžeta grozījumu izdevumos  EUR 7000 (kods 

06.600), palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes.  

2. Finanšu nodaļai palielināt finansējumu Šķaunes pagasta pārvaldei par EUR 10 000. 

 

 

16.3. projekta "Lai dzīvo bērni" atbalstam 

 



 Izskatījusi SIA „Ziņas TV” lūgumu rast iespēju atbalstīt ikgadējo projektu „Lai 

dzīvo bērni”, kura mērķis ir samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt no Dagdas novada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras 

un reliģijas sadaļā - citu biedrību un nodibinājumu  pakalpojumiem  (kods 08.400) EUR 

181,50 (150 + PVN)  projekta "Lai dzīvo bērni" atbalstam. 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt minēto summu uz SIA „Ziņas TV” norādīto kontu. 

 

 

17.§ 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžetā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem, 

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

I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 3 

(A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts), NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam”.    

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4 .ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām. 

 

 

18.§ 

Par autobusa iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar Bērziņa pagasta pārvaldes autobusa Mitsubishi L300 norakstīšanu,  lai 

nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi Bērziņu pagastā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Veikt iepirkumu mazlietota autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai un citu pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai  Bērziņu pagastā. 

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

 

 

19.§ 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 



 

dzīvokļa izīrēšana M. Ķ. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 8.jūlija lēmumu par dzīvokļa 

piešķiršanu M. Ķ., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punkta, 

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt  M. Ķ. pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.16  (2-istaba, platība 50,6 m², labiekārtots) 

Kalna ielā 1, Asūnē,   uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri  noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar M.Ķ.. 

 

 

20.§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, 

kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama 

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir nepieciešama valsts 

vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes 

piekritību pašvaldībai,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6042 008 0241 ( 0,7 ha), 6042 008 

0139 (8,7 ha), 6044 003 0101 (2,2 ha), 6056 002 3001 (0,2 ha), 6056 006 0020 (0,32 ha), 

6056 006 2003 (0,6 ha), 6056 007 0222 (0,2 ha) un 6076 003 0072 (0,15 ha) ir piekritīgas 

pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, jo uz minētajiem zemes 

gabaliem atrodas pašvaldības autoceļu posmi un karjeri. Saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta 2.punktu, viena no pašvaldības funkcijām ir ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. 

2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6054 002 0095 ( 5,1097 ha), 6076 

004 0109 (0,02 ha) un 6090 004 0026 (0,2 ha) ir piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piektās daļas 1.punktu, jo minētie zemes gabali ir apbūvēti un par kuriem 

noslēdzami zemes nomas līgumi. 

3. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6044 005 0316 ( 0,3 ha) un 6090 

001 0515 (0,4 ha) ir piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 

6.punktu, jo minētie zemes gabali atbilst starpgabala statusam saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu. 

 

Pielikumā zemes vienību robežu shēmas. 



21.§ 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 
 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

21.1. "Ezerzeme" Andrupenes pagastā 

 

Izskatot S. D. 26.06.2014. iesniegumu par īpašuma “Ezerzeme” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Ezerzeme”, Andrupenes pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Ezerzeme” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6042 004 0111 (1,5 ha) un 6042 005 0020 (1,2 ha) nosaukumu "Dāvidi", saglabājot tiem 

iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21.2. “Smagari” Svariņu pagastā 

 

Izskatot Ā. R. 15.07.2014.  iesniegumu par īpašuma “Smagari” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Smagari”, Svariņu pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Smagari” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 

006 0006 (19,7 ha) nosaukumu "Sprīdīši", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21.3. “Luknas” Andzeļu pagastā 

 



Izskatot T. Č. 17.07.2014. iesniegumu par īpašuma “Luknas” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Luknas”, Andzeļu pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Luknas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6044 

004 0093 (14,0 ha) nosaukumu "Luknas 2", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

22.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemei ar īpašuma kadastra Nr. 6044 004 0092, Andzeļu 

pagastā, īpašuma nosaukumu "Atslēdziņas". 

 

 

23.§ 

Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot Ļ. O., kuras vārdā rīkojas M. K. (pilnvara Nr.233, izdota 10.07.2014. Dagdas 

novada bāriņtiesā),  11.07.2014. iesniegumu par zemes gabala noteikšanu ēku uzturēšanai, 

saskaņā ar ēku un būvju īpašuma piederību apliecinošiem dokumentiem un pamatojoties uz 

likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka Ļ. O. piederošās ēkas ar adresi "Garmāji", Biža, Andrupenes pag., Dagdas 

nov., ir piesaistītas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0123 - 1,2 ha
 

platībā.  

2. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0123 robežu shēma. 



 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

24.§ 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar veikto pašvaldībai piekritīgā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6054 005 

0112, Dagdas pagastā, kadastrālo uzmērīšanu, tā platība ir izmainījusies no 11,6 ha uz 10,62 

ha. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu",  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus A. L. zemes nomas līgumā, precizējot iznomātā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6054 005 0112, platību uz 10,62 ha. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par 

precizējumu zemes nomas līgumā. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

25.§ 

Par grozījumiem Dagdas novada domes 2014.gada 20.marta lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Līmaņi”, Andrupenes pagastā” 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot A. J. 11.07.2014. iesniegumu par īpašumu nosaukumu precizēšanu 

jaunizveidotajām zemes vienībām sakarā ar īpašuma “Līmaņi” Andrupenes pagastā  sadali un 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Dagdas novada domes 2014.gada 20.marta lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Līmaņi”, Andrupenes pagastā” (protokols Nr.6., 

20.§) un 2., 3. un 4. punktus izteikt šādā redakcijā: 

„ 2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.1, projektētā platība 15,5 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Senču zeme” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

   3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.2, projektētā platība 7,2 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Līmaņi" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

   4. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.3, projektētā platība 4,9 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Bajāri" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.” 



Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

Lēmums pievienots protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

26.§ 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes 

un rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi, saskaņā ar sarakstu:  

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Andrupenes pagasts T. R. 6042 007 0065 0,2  

(daļa no z.g.) 

2 

2. Andrupenes pagasts A. G. 6042 006 0199 0,6  

(daļa no z.g.) 

20 

3. Andrupenes pagasts A. B. 6042 006 0199 2,2  

(daļa no z.g.) 

20 

4. Andrupenes pagasts J. K. 6042 006 0199 1,05  

(daļa no z.g.) 

20 

5. Svariņu pagasts Z. L. 6090 001 0451 0,2 10 

 

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām 

 

 

27.§ 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par zemes nomas tiesību 

izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem: 

 



Nr. 

p.k. 

Administratīvā teritorija Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 

1. Svariņu pagasts V. B. 6090 001 0451 0,2 

2. Ezernieku pagasts Ļ. D. 6056 004 0467 0,9  

(1/7 d.d.) 

3. Andzeļu pagasts V. V. 6044 003 0104 5,8 

4. Andrupenes pagasts A. R. 6042 007 0065 
0,2  

(daļa no z.g.) 

5. Andrupenes pagasts k/s “Draudzība” 6042 006 0199 3,1 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām  

 

28.§ 

Par telpu nomas līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

 Izskatījusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt 2010.gada 17.decembrī noslēgto līgumu par globālās pozicionēšanas antenas vietas 

nomu uz pašvaldības īpašumā esošā Dagdas vidusskolas ēkas jumta Mičurina ielā 3A, Dagdā,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai uz 5 (pieciem) gadiem no 2014.gada 

1.augusta vietu uz Dagdas vidusskolas ēkas jumta, Mičurina ielā 3A, Dagdā, Dagdas 

novadā, globālās pozicionēšanas sistēmas antenas uzstādīšanai.  

2. Noteikt nomas maksu EUR 28,46 (divdesmit astoņi euro un 46 euro centi) apmērā + PVN 

mēnesī. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu. 

 

 

29.§ 

Par deputātes I.Plesņas iesnieguma izskatīšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputātes Inese Plesņas 2014.gada 23.jūlija 

iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku, pamatojoties uz Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.
1
 panta trešo daļu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Izbeigt Inesei PLESŅAI Dagdas novada domes deputāta pilnvaras uz laiku. 

 

 

30.§ 



Par trimmera iegādi Bērziņu pagasta pārvaldei 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

 Izskatījusi Bērziņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus no 

ceļu fonda trimmera iegādei ielu un ceļu nomaļu appļaušanai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

 Atļaut iegādāties trimmeri no pašvaldības speciālā budžeta Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai (ceļu fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600) pašvaldības ielu un ceļu 

nomaļu appļaušanai Bērziņu pagastā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:20. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 29.jūlijā 



 

 1 

 

 

Dagdas novada pašvaldības iestāde 

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA” 
 

Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674 

 tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts: veseliba@dagda.lv  

 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 24.jūlija sēdē 

(protokols Nr.11, 3.§) 

 

 

Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”  

N O L I K U M S 

 
 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda” (turpmāk – Centrs) ir Dagdas novada 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kas veic 

iedzīvotāju veselības un sociālās aprūpes funkciju Dagdas novadā. 

2. Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” saīsinātais nosaukums – PI “VSPC 

“Dagda”. 

3. Centrs ir patstāvīga juridiska persona. Tam ir savs zīmogs un norēķinu konti bankās. 

4. Centrs ir pakļauts Pašvaldībai. Tas ievēro Latvijas Republikas Satversmi,  likumdošanu, 

Ministru kabineta noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, Dagdas novada domes 

lēmumus un rīkojumus, kā arī šo Nolikumu. 

5. Centra juridiskā adrese – Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

 
II CENTRA FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS 

 

6. Centra pamatfunkcijas: 

6.1. primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana visu 

vecumu un dzimumu personām (atbilstoši NACE 2 klasifikācijai – kods 8690 (darbība 

veselības aizsardzības jomā); 

6.2. īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana   

pilngadīgām personām (atbilstoši NACE 2 klasifikācijai –  kods 8730 (veco ļaužu un 

invalīdu aprūpe); 

7. Veicot sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, Centra uzdevumi ir : 

7.1. nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm 

un inventāru; 

7.2. nodrošināt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli; 

7.3. apgādāt klientus ar protēžu un ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un 

citām tehniskām palīgierīcēm, ņemot vērā Centra izstrādātos kritērijus; 

7.4. nodrošināt klientiem neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, reģistrāciju pie 

ģimenes ārsta un atbilstošu veselības aprūpi; 

mailto:veseliba@dagda.lv
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7.5. sniegt palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības 

gadījumā organizēt juridisko palīdzību; 

7.6. veikt sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus, atbilstoši klientu fiziskajam un 

psihiskajam stāvoklim; 

7.7. organizēt kultūras un atpūtas pasākumus; 

7.8. pēc klientu vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi, atbilstoši katra konfesionālajai piederībai; 

7.9. uzturēt kontaktus ar klientu piederīgajiem. 

8. Veicot primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, Centra uzdevumi ir nodrošināt 

veselības aprūpi atbilstoši līgumā ar Veselības Ministrijas Nacionālo Veselības dienestu 

noteiktajām līgumsaistībām, Latvijas Republikas likumdošanā un Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajām prasībām. 

9. Centrs veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai. 

10. Centrs īsteno Latvijas Republikas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos                   

attiecīgo nozari regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

11. Centram ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra 

funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus. 

12. Centram ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt Valstī noteiktās pacientu 

iemaksas. 

13. Centrs ir tiesīgs iznomāt tā rīcībā esošās telpas un iekārtas citām juridiskām un fiziskām 

personām medicīniskās un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, pacientu un 

medicīnas darbinieku servisa nodrošināšanai, medikamentu un ārstniecisko līdzekļu 

tirdzniecībai. 

14. Centram ir tiesības atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar ārvalstu un 

starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un 

projektos. 

 
III CENTRA STRUKTŪRA UN AMATPERSONU KOMPETENCE 

 

15. Centru vada centra vadītājs. Centra vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo Dagdas novada dome. 

16. Centra vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda vietnieks. Par prombūtni 

uzskatāmi jebkuri apstākļi, kuru dēļ Centra vadītājs nav spējīgs veikt savas normatīvajos 

aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktās tiesības un pienākumus. 

17. Centra darbību nodrošina struktūra (1.pielikums). 

18. Centram var tikt veidotas struktūrvienības. Centra struktūrvienības veidu un tās funkcijas 

nosaka attiecīgās struktūrvienības nolikumā. 

19. Centra vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā vadītāja vietnieks: 

19.1. vada un organizē Centra administratīvo darbu un nodrošina tā darbības nepārtrauktību; 

19.2. atbild par Centra uzdevumu un funkciju izpildi; 

19.3. atbild par Centra saimniecisko un finanšu darbību, Centra finanšu un materiāli tehnisko 

resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī nodrošina Centra personāla vadību saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem; 

19.4. iesniedz apstiprināšanai Pašvaldības izpilddirektoram darbinieku štatu sarakstu; 

19.5. pieņem un atbrīvo no darba Centra darbiniekus; 

19.6. izstrādā Centra vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, paredzot noteiktā laika 

posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos 

resursus; 

19.7. pamatojoties uz Centra vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, izstrādā Centra 

gadskārtējo darbības plānu, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu 

sasniegšanai nepieciešamos pasākumus un finanšu līdzekļus; 
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19.8. pamatojoties uz Centra gadskārtējo darbības plānu, iesniedz Pašvaldības finanšu nodaļā 

gadskārtējā budžeta projektu; 

19.9. Pašvaldības noteiktajā termiņā un kārtībā sniedz informāciju par Centra darbību; 

19.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Centru valsts un pašvaldību institūcijās; 

19.11. nodrošina personāla uzskaiti, lietvedības dokumentu apriti un arhivēšanu; 

19.12. slēdz līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

19.13. atbild par medicīniskās un sociālās aprūpes darbības nodrošināšanu un kvalitāti; 

19.14. izstrādā Centra struktūrvienību nolikumus un iesniedz tos saskaņošanai Pašvaldībā; 

19.15. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

20. Centra finansējumu veido Valsts (Nacionālā Veselības dienesta u.c. institūciju) un 

Pašvaldības budžeta finansējums, maksas pakalpojumu ieņēmumi, telpu un iekārtu 

nomas maksas, finansējums, kas saņemts savstarpējo norēķinu veidā no citām 

pašvaldībām un privātpersonām par centra pakalpojumiem, Eiropas Savienības 

struktūrfondu, citu fondu un organizāciju projektu finansējums,  ziedojumi. 

21. Centra grāmatvedības uzskaiti veic Centra grāmatvedība. Centra vadītājam ir saistoši 

finanšu un dokumentu plūsmas regulējoši Dagdas novada domes iekšējie normatīvie 

dokumenti. 

 
IV CENTRA DARBĪBAS UN TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA  

UN PĀRSKATI PAR CENTRA DARBĪBU 
 

22. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs.  

23. Centra darbinieka faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu Centra vadītājam. 

24. Centra vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt Dagdas novada domē. Domes lēmumu par 

apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā. 

25. Centra vadītājs, noslēdzoties finanšu gadam, Pašvaldībā iesniedz gada pārskatu. 

26. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram ir tiesības jebkurā 

laikā pieprasīt pārskatu par Centra darbību. 

 
V CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA 

 

27. Centrs strādā septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī.  

28. Primārās un sekundārās ambulatorās aprūpes pakalpojumi tiek sniegti noteiktajā laikā, 

atbilstoši līgumam ar Nacionālo Veselības dienestu. 

29. Personas, kurām ir nepieciešami Centrā sniegtie sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas  pakalpojumi, tiek uzņemtas pamatojoties uz attiecīgo struktūrvienību 

“Uzņemšanas noteikumiem”. 

30. Centra pakalpojumus var saņemt arī pēc privātas iniciatīvas, sedzot Centrā noteiktos 

maksājumus.  

 
VI CENTRA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

31. Centra darbību pārtrauc uz novada domes lēmuma pamata par Centra reorganizāciju vai 

likvidāciju.    

 
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

32. Centrs ir pašvaldības iestādes „Dagdas slimnīca” un Dagdas slimnīcas sociālās aprūpes 

nodaļas, kā arī pašvaldības iestādes “Veco ļaužu pansionāts “Ābeļdārzs”” tiesību, 

saistību un mantas pārņēmējs. 
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33. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi tiek atzīts par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 

2010.gada 12.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 23.§) apstiprinātais Dagdas novada 

pašvaldības iestādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”” nolikums . 

 

 

Veselības un sociālo pakalpojumu  

centra „Dagda” vadītājs                                                                                    A.Badūns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

VSPC „Dagda” nolikumam 

 

 

 

 

VSPC 

„Dagda” 

Iestādes 

vadītājs Vadītāja 

vietnieks 

Saimnieciskais un 

tehniskais personāls 

 

Administrācija 

 

Virtuve 

Veļas mazgātuve 

(t.sk. sabiedriskās 

dušas) 

Sociālās aprūpes daļa Ambulatorā daļa 

Pansionāts 

„Ābeļdārzs” 

Sociālās aprūpes 

nodaļa 
Poliklīnika Dienas stacionārs 



 

 

 

Dagdas novada pašvaldības iestāde 

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA” 
 

Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674 

 tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts: veseliba@dagda.lv  

 

 

APSTIPRINĀTS                

Dagdas novada pašvaldības domes    

2014.gada 24.jūlija sēdē    

(protokols Nr.11, 4.§)                

 

 

PI  ,,VSPC ,,Dagda”  

FIZIKĀLĀS TERAPIJAS  

maksas pakalpojumi 

 
Nr. 

p.k. 

Procedūras nosaukums Cena 

(EURO) 

1. Galvanizācija 2.00 

2. Elektroforēze * 3.00 

3. Diadinamoterapija (DDS terapija) 2.00 

4. DDS forēze * 3.00 

5. Amplipulsterapija (SMS terapija) 2.00 

6. SMS forēze * 3.00 

7. Darsonvalizācija 3.50 

8. Ultraīsviļņu terapija (UVČ) 2.50 

9. Mikroviļņu terapija (DMV, CMV) 2.50 

10. Ultraskaņas terapija 3.00 

11. Fonoforēze * 3.50 

12. Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS) 3.00 

13. Ultravioletā apstarošana (LOR orgānu UV apstarošana) 1.00 

14. Magnētterapija 3.00 

15. Ozokerīta- parafīna aplikācija (viens lauks) 3.00 

16. Ozokerīta-parafīna aplikācijas (divi lauki) 5.00 
 

 
(*)  procedūra ar medikamentu 

 

Procedūras nozīmē ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. 
 

 

Iestādes vadītājs                         A.Badūns
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Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 24.jūlija sēdes
protokolam Nr.11, 5.

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2014.GADĀ
IZPILDE 1.PUSGADĀ (EUR)

Npk Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti
plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-

1 Andrupene 28470 10404 36,54% 3831 16051 7284 45,38% 742 44521 17688 39,73% 4573
2 Andzeļi 11383 3233 28,40% 2459 15097 6950 46,04% 599 26480 10183 38,46% 3057
3 Asūne 21770 10711 49,20% 174 18768 8630 45,98% 754 40538 19341 47,71% 928
4 Bērziņi 17074 7921 46,39% 616 6574 4712 71,68% -1425 23648 12633 53,42% -809
5 Ezernieki 12009 4466 37,19% 1539 16449 5548 33,73% 2677 28458 10014 35,19% 4215
6 Konstantinova 17074 5930 34,73% 2607 19003 8198 43,14% 1304 36077 14128 39,16% 3911
7 Ķepova 3998 1578 39,47% 421 1672 1129 67,52% -293 5670 2707 47,74% 128
8 Svariņi 12806 4308 33,64% 2095 9881 4694 47,51% 247 22687 9002 39,68% 2342
9 Šķaune 11383 4154 36,49% 1538 18682 7566 40,50% 1775 30065 11720 38,98% 3313

10 Dagda 53643 26882 50,11% -61 56758 25880 45,60% 2499 110401 52762 47,79% 2439

KOPĀ 189610 79587 41,97% 15218 178935 80591 45,04% 8877 368545 160178 43,46% 24095
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 24.jūlija sēdē 

(protokols Nr.11, 13.§) 

 

 

Pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, 

 nomas tiesību izsoles noteikumi  
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 24.jūlija Dagdas novada domes lēmumu „Par 

pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli” (protokols Nr.11, 13.§). 

1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, telpu 

(Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6.) Pasta ielā 33A, Dagdā, ar kopējo platību 72.3 kv.m, nomnieku, 

kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar 

pašvaldību.  

1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija  

(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi 

un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par 

iznomājamajām telpām. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par telpām, 

tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst telpu  nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem. 

 

2. Izsoles objekts 

 

2.1. Izsoles objekts ir telpas (Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6.), kas atrodas Pasta ielā 33A, Dagdā, ar 

kadastra apzīmējumu Nr. 6009 002 0156 004 (72.3 kv.m platībā) – izsoles objekts, 

kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – 

izsole). 
2.2. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 455,49 mēnesī. 

2.3. Izsoles solis - EUR 10. 

2.4. Maksa par patērēto elektroenerģiju tiek noteikta atsevišķi, saskaņā ar apakšskaitītāja 

rādījumu, rēķinu par patērēto elektrību nomnieks maksā pēc Dagdas novada pašvaldības 

piestādītā rēķina. 

 

3. Izsoles dalībnieki 

 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē 

un iegūt nomas tiesības. 

3.2. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret 

Dagdas novada pašvaldību. 

3.3. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā 

nodrošinājuma nauda EUR 400 apmērā un dalības maksa EUR 10 apmērā, ieskaitot to 

Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts 

LV72UNLA0050018182302, ar atzīmi par dalību telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas 

tiesību izsolē. 

3.4. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles 

iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas 

atmaksāšanu. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs 
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naudas atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta. 

3.5. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta 

ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu). 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
 

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba 

dienu līdz 2014.gada 12.augusta plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 

4, Dagdā, tālr. 65681434. 

4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :  

4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:  

4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; 

4.2.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.2.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

4.2.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību; 

4.2.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 

4.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

4.2.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu. 

4.3. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti : 

4.3.1. pieteikumu, kurā norāda : 

4.3.1.1. nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

4.3.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.3.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

4.3.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību; 

4.3.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 

4.3.3. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, 

kurai nav paraksta tiesību; 

4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.3.5. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu. 

 

5. Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs 
 

5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne 

vēlāk kā līdz 2014.gada 12.augusta plkst. 10.00.  

5.2. Pieteikumu iesniedz rakstveidā. 

5.3. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona. 

5.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā.  

5.5. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti. 

5.6. Izsoles komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, 

kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus. 

5.7. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus tas netiek pielaists izsolei. 

5.8. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka 

izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto 

izsoles nodrošinājumu. 

5.9.  Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē. 

5.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat 

izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija. 
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6. Izsoles norise 

 

6.1. Izsole notiek 2014.gada 12.augustā plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas 

ielā 4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā. 
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, 

netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc 

izsoles, un tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv. 

6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda 

pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu 

par viņa piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona 

izsoles telpā nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka 

izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli. 

6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs. 

6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu 

ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un 

īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir. 

6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz 

izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu 

izsolei un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto 

izsoles nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas 

neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. 

6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī 

nosauc izsoles soli. 

6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas 

tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas 

sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli. 

6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. 

6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem 

nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto 

augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšanu. 

6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas 

maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. 

6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles 

pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas 

spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas 

dokuments. 

6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles 

dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas 

tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta 

izsoles nodrošinājuma maksa. 

6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas. 

 

7. Nenotikusī izsole 

 

7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu: 

7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies 

neviens izsoles dalībnieks; 

7.1.2. ja nav pārsolītā sākumcena; 

7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas 

http://www.dagda.lv/
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līgumu noteiktajā termiņā; 

7.1.4. ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības 

piedalīties izsolē. 

 

8. Izsoles rezultātu apstiprināšana 
 

8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles, apstiprina izsoles komisija. 

8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai  ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas. 

8.3. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Dagdas novada domei lēmuma 

projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

8.4. Rīkotās izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome kārtējā domes sēdē. 

 

9. Nomas līguma noslēgšana 
 

9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienā pēc 

kārtējās domes sēdes, kurā tiks apstiprināti izsoles rezultāti, jānoslēdz nomas līgums. 

9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā 

www.dagda.lv. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                                            S.Viškure 
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APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2014.gada 24.jūlija sēdē

Dagdas novada pašvaldības budžeta  ieņēmumu izpilde 2014. gada 1.pusgadā
EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg Izpildes %
1.0 Nodokļu ieņēmumi 2298574 1247935 54,29%
1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 49,62%
4.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 325371 267909 82,34%
4.1.1.0 NĪN par zemi 294762 243254 82,53%
4.1.1.1. NĪN par zemi  kārtējām gadam 282454 222744 78,86%
4.1.1.2 NĪN par iepriekšējiem gadiem 12308 20510 166,64%
4.1.2.0 NĪN par ēkām 14927 12510 83,81%
4.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā gada 14003 10236 73,10%
4.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem 924 2274 246,10%
4.1.3.0 NĪN par mājokļiem 15682 12145 77,45%
4.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējām gadam 14857 11137 74,96%
4.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem 825 1008 122,18%
4.2.0.0 Īpašuma nodokļa parādi 0 0 #DIV/0!
5.0.0.0 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1487 1721 115,74%
2.0 Nenodokļu ieņēmumi 30747 24740 80,46%
8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 43 104 241,86%
9.0.0.0 Valsts nodevas un  kancelejas nodevas 9861 3818 38,72%
9.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b 7984 3322 41,61%
9.5.0.0 Pašvaldību nodevas 1877 496 26,43%
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 11026 6863 62,24%
12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7683 12490 162,57%
13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 2134 1465 68,65%
13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 711 855 120,25%
13.2.0.0 Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas 1423 610 42,87%
13.4.0.0 Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas 0 0 #DIV/0!
3.0. Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi 690739 354135 51,27%
21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal 690034 345847 50,12%
21.3.4.0 Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu 0 0 #DIV/0!
21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 98676 51367 52,06%
21.3.7.0 Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc 576 233 40,45%
21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 75674 34961 46,20%
21.3.8.1 Ieņēmumi par telpu nomu 50818 23384 46,02%
21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 3401 2070 60,86%
21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 11524 4504 39,08%
21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 9931 5003 50,38%
21.3.9.0 ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks 515108 259286 50,34%
21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 31538 13785 43,71%
21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 280989 141690 50,43%
21.3.9.3 Ieņēmumi no biļešu realizācijas 14271 7630 53,47%
21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 126365 61325 48,53%
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 61945 34856 56,27%
21.4.0.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem 705 8288 1175,60%
5.0. Transferti 4555496 2866831 62,93%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!
18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 4413496 2803219 63,51%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!
18.6.0.0 Saņemtie transferti no valsts budžeta 4413496 2803219 63,51%
18.6.2.0 Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 1674562 1514029 90,41%
18.6.3.1 Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša 350449 160219 45,72%
18.6.4.0 Saņemtā dotācija no PFIF 2294411 1079799 47,06%
18.6.9.0 Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti 94074 49172 52,27%
18.7.0.0 Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd) 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 142000 63612 44,80%
19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 0,00%
19.2.0.0. Ieņēmumi no citām pašvaldībām 142000 63612 44,80%
19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 59761 20980 35,11%
19.2.3.0 Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai 0,00%
19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai 0,00%
19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 82239 42632 51,84%
19.3.0.0 Ieņēmumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.1.0 Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales 0 0 0,00%
19.3.1.1 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.2 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.9 Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi 0 0 0,00%
19.3.2.0 Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.2.1 Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.2 Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.9 Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek. 0 0 #DIV/0!
19.4.0.0 Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 0 0,00%
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7575556 4493641 59,32%

Līdzekļu atlikums gada sākumā 624284 624284 100,00%
Kredīts 446782 99691 22,31%
KOPĒJIE IEŅĒMUMI 8646622 5217616 60,34%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                  S.Viškure

protokols Nr.11,15 .§

1 971 716 978 305



Finanšu nodaļas vadītājs                                                                            Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2014.gada 24.jūlija sēdē

Dagdas novada  pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 1.pusgadā
atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1030189 427284 41,48%
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 98734 40495 41,01%
04.000 Ekonomiskā darbība 88104 48463 55,01%
05.000 Vides aizsardzība 32118 11857 36,92%
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 868083 454093 52,31%
07.000 Veselība 946579 450505 47,59%
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1191848 413456 34,69%
09.000 Izglītība 2993705 1886341 63,01%
10.000 Sociālā aizsardzība 757825 325722 42,98%

KOPĀ IZDEVUMI 8007185 4058216 50,68%
Kredīta atmaksa 617245 366485 59,37%
KOPĀ IZDEVUMI 8624430 4424701 51,30%
Līdzekļu atlikums gada beigās 22192 0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 1.pusgadā

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
1.0 Uzturēšanas izdevumi 7231689 3819790 52,82%
1.1. Kārtējie izdevumi 6568073 3544669 53,97%
1000 Atlīdzība 4600475 2567189 55,80%
1100 Atalgojums 3677326 2083245 56,65%
1200 Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas 923149 483944 52,42%
2000 Preces un pakalpojumi 1967598 977480 49,68%
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 18007 12200 67,75%
2200 Pakalpojumi 1065609 507272 47,60%
2300 Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv. 859224 450890 52,48%
2400 Izdevumi periodikas iegādei 8096 764 9,44%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 16662 6354 38,13%
1.2. Procentu izdevumi 42686 8453 19,80%
4000 Procentu izdevumi 42686 8453 19,80%
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 9960 3467 34,81%
4300 Pārējie procentu maksājumi 32726 4986 15,24%
1.3. Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti 534135 228462 42,77%
3000 Subsīdijas un dotācijas 0 0 0,00%
3200 Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ) 0 0 0,00%
6000 Sociālie pabalsti 534135 228462 42,77%
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 502149 216162 43,05%
6300 Sociālie pabalsti natūrā 31132 11467 36,83%
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 854 833 97,54%
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 86795 38206 44,02%
7000 Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd. 86795 38206 44,02%
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 86795 38206 44,02%
2.0 Kapitālie izdevumi 775496 238426 30,74%
2.1. Pamatkapitāla veidošana 775496 238426 30,74%
5000 Pamatkapitāla veidošana 775496 238426 30,74%
5100 Nemateriālie ieguldījumi 41605 21661 52,06%
5200 Pamatlīdzekļi 733891 216765 29,54%
9300 Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem 0 0 0,00%

KOPĀ IZDEVUMI 8007185 4058216 50,68%
Aizņēmumu atmaksa 617245 366485 59,37%
IZDEVUMI PAVISAM 8624430 4424701 51,30%
Līdzekļu atlikums gada beigās 22192 0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                  S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                            Ē.Čaplinskis

protokols Nr.11,15.§



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 24.jūlija sēdē

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
 ieņēmumu un izdevumu izpilde 2014.gada 1.pusgadā

EUR

Kods Rādītāju nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
I. IEŅĒMUMI 313940 156330 49,80%

1.0.0 Nodokļu ieņēmumi 2789 719 25,78%
5.5.3. Dabas resursu nodoklis 2789 719 25,78%
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 10 43 430,00%

8.6.1. Procentu ieņēmumi par depozītiem 0,00%
8.6.2. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 10 43 430,00%
12.3.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 0 0,00%

4.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 0,00%
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 0 0,00%

5.0 Transferti 311141 155568 50,00%
18.0.0 Valsts budžeta transferti 311141 155568 50,00%
18.6.2 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 311141 155568 50,00%
19.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 0 0 #DIV/0!
19.1.1. Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu #DIV/0!
19.2.5 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām #DIV/0!
19.3.0. Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes #DIV/0!

01 Privatizācijas fonda līdzekļi #DIV/0!
02 Autoceļu fonda līdzekļi 311141 155568 50,00%
03 Dabas resursu nodoklis 2789 719 25,78%
04 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 10 43 430,00%

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20825 20825 0
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu) 334765 177155 52,92%

IZDEVUMI 318744 110307 34,61%
01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 0,00%
04.000 Ekonomiska darbība 0 0 0,00%
05.000 Vides aizsardzība 2622 716 27,31%
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 316122 109591 34,67%
07.000 Veselība 0,00%
09.000 Izglītība 0,00%

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 318744 110307 34,61%
1000 Atlīdzība 41904 17221 41,10%
1100 Atalgojumi 33859 13974 41,27%
1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas obl. 8045 3247 40,36%
2000 Preces un pakalpojumi 235840 65311 27,69%
2200 Pakalpojumi 203439 55980 27,52%
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi 31690 8916 28,14%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 711 415 58,37%
6000 Sociālie pabalsti 0 0 0,00%
6400 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens 0,00%
7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot. 0 0 0,00%
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 0,00%
5000 Pamatkapitāla veidošana 41000 27775 67,74%
5100 Nemateriālie ieguldījumi 7000 338 4,83%
5200 Pamatlīdzekļi 34000 27437 80,70%

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 16021

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                  S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                            Ē.Čaplinskis
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