
 
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. 6 2014.gada 20.martā 
                                                                                                                                                           
Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
10 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols Viškurs (līdz plkst. 
16:10), Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, 
Vladislavs Višņevskis. 
 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un komunikāciju 
nodaļas vadītāja Guna Malinovska, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa, 
finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas 
vadītāja Kristīne Murāne, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, VSPC „Dagda” vadītājs 
Andris Badūns, pagastu pārvalžu vadītāji Aivars Trūlis, Edgars Tjarve, Melānija Rudavina. 
 
Pieaicinātie: Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas direktore Ināra Ostrovska. 
 
Nepiedalās – 
5 deputāts: Aleksandrs Gžibovskis (eksāmenā), Maija Ļevkova (veselības stāvokļa dēļ), Olga 
Golube (atvaļinājumā), Raimonds Nipers (tiesas sēdē), Viktors Stikuts (veselības stāvokļa 
dēļ). 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem.  
2. Par atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā izsoles rezultātiem. 
3. Par Svariņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.  
4. Par izmaiņām Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos. 
5. Par grozījumiem pašvaldības štatu sarakstos.  
6. Par Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas skolas apvienošanu.  
7. Par Dagdas vidusskolas ēdnīcas remontu un aprīkojuma nomaiņu. 
8. Par rentgena iekārtas iegādi VSPC „Dagda”.  
9. Par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu  „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. 
10. Par pašvaldības dalību projektu konkursos:  
10.1. VKKF mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas 

attīstībai” projektu konkursā; 



10.2.  IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 
11. Par pašvaldības dalību Zivju fonda pasākumos: 
11.1.  ar projektu „Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde”;  
11.2.  ar projektu „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšana Dagdas novada ezeros”. 
12. Par finansējuma piešķiršanu:  
12.1. atdzelžošanas stacijas nomaiņai Bērziņu pagasta Punduros; 
12.2. ielas apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovā; 
12.3. siltumapgādes uzlabošanai pašvaldības dzīvokļos Asūnē;  
12.4. VUGD Dagdas posteņa garāžas pārbūvei; 
12.5. dalībai Vispasaules Olimpiādē svarbumbu sportā;  
12.6. dalībai Starptautiskajā karate turnīrā. 
13. Par Šķaunes pagasta pārvaldes autobusa PAZ atsavināšanu. 
14. Par Dagdas novada Tautas namu un Saietu namu nolikumu apstiprināšanu. 
15. Par konkursu „Lauksaimnieks -2014”. 
16. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.  
17. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.  
18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Līmaņi" Andrupenes pagastā. 
20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu. 
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. 
22. Par zemes ierīcības projektu izstrādi. 
23. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
24. Par zemes gabalu platību precizēšanu. 
25. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 
26. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības Domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā “Par 

zemes nomas tiesību pagarināšanu” (protokols Nr.18., 30.6.§). 
 
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 
jautājumiem:  
- Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm;   
- Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no G. S.;  
- Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L. Ņ.;   
- Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietu 

„Dagda” un šo jautājumu skatīt kā pirmo. 
 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus 4 jautājumus: 
- Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm. 
- Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no G. S. 
- Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L. Ņ. 
- Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietu 

„Dagda" – skatīt kā 1.jautājumu. 
 

 
 
 
 



Darba kārtība (precizētā): 
 
1. Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietu 

„Dagda". 
2. Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem.  
3. Par atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā izsoles rezultātiem. 
4. Par Svariņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.  
5. Par izmaiņām Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos. 
6. Par grozījumiem pašvaldības štatu sarakstos.  
7. Par Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas skolas apvienošanu.  
8. Par Dagdas vidusskolas ēdnīcas remontu un aprīkojuma nomaiņu. 
9. Par rentgena iekārtas iegādi VSPC „Dagda”.  
10. Par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu  „Sabiedrība ar dvēseli 2014”. 
11. Par pašvaldības dalību projektu konkursos:  
11.1.VKKF mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas 

attīstībai” projektu konkursā; 
11.2.IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 
12. Par pašvaldības dalību Zivju fonda pasākumos: 
12.1.ar projektu „Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde”;  
12.2.ar projektu „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšana Dagdas novada ezeros”. 
13. Par finansējuma piešķiršanu:  
13.1.atdzelžošanas stacijas nomaiņai Bērziņu pagasta Punduros; 
13.2.ielas apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovā; 
13.4.siltumapgādes uzlabošanai pašvaldības dzīvokļos Asūnē;  
13.5.VUGD Dagdas posteņa garāžas pārbūvei; 
13.6.dalībai Vispasaules Olimpiādē svarbumbu sportā;  
13.7.dalībai Starptautiskajā karate turnīrā. 
14. Par Šķaunes pagasta pārvaldes autobusa PAZ atsavināšanu. 
15. Par Dagdas novada Tautas namu un Saietu namu nolikumu apstiprināšanu. 
16. Par konkursu „Lauksaimnieks -2014”. 
17. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.  
18. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.  
19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Līmaņi" Andrupenes pagastā. 
21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu. 
22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. 
23. Par zemes ierīcības projektu izstrādi. 
24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
25. Par zemes gabalu platību precizēšanu. 
26. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 
27. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības Domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā “Par 

zemes nomas tiesību pagarināšanu” (protokols Nr.18., 30.6.§). 
28. Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm. 
29. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no G. S.. 
30. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L. Ņ.. 
 

 
 
 



1.§ 
Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietu 

"Dagda" 
/Ziņo S.Viškure, I.Ostrovska/  

 
Domes priekšsēdētāja S.Viškure informēja, ka jautājums par Viduslatgales Profesionālās 
vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietas "Dagda" turpmāko darbību atkal ir 
aktualizējies. Ir notikušas tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas un vairāku izglītības 
iestāžu pārstāvjiem par iespēju Dagdas arodskolu pievienot kādai citai izglītības iestādei. Uz 
šo brīdi mutisku piekrišanu sadarboties ir izteikusi Daugavpils Celtnieku Profesionālā 
vidusskola (Daugavpils CPV).  
Daugavpils CPV direktore I.Ostrovska iepazīstināja ar Daugavpils CPV darbību, tās mācību 
programmām, sadarbības partneriem un dalību projektos. Informēja, ka ir tikusies ar 
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietas "Dagda" 
kolektīvu un veica aptauja, kā rezultātā 100% no aptaujātajiem piekrīt Dagdas mācību 
iestādes pievienošanai Daugavpils CPV. Tāpat sniedza atbildes uz deputātu uzdotajiem 
jautājumiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 
pamatnostādnes 2010.-2015.gadam, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 
1. Piekrist Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īstenošanas vietas 

"Dagda" reorganizācijai, pievienojot to Daugavpils Celtnieku Profesionālajai vidusskolai. 
2. Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmumu par VPV Izglītības programmu 

īstenošanas vietas "Dagda" pārņemšanu pašvaldības padotībā.  
 
 

2.§ 
Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem 

par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 
/Ziņo E.Trūle, K.Murāne / 

 
Lai noteiktu kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no 

vecākiem, kuriem pārtrauktas aizgādības tiesības (atņemtas aprūpes tiesības), par bērnam 
sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saskaņā ar Bērnu aizsardzības 
likuma 30.panta 2.daļu un Administratīvā procesa likumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 

Apstiprināt  Kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no 
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. 
 
Pielikumā: Kārtība uz 4 lapām.  
 

 
 



3.§ 
Par atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā izsoles rezultātiem 

/Ziņo K.Murāne/ 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Dagdas novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumu „Par  
pašvaldības  kustamās mantas  - atdzelžošanas iekārtu  Bērziņu pagastā – izsoli” (protokols 
Nr.2. 15.§), ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies izsolei, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 

Atzīt  pašvaldības kustamās mantas – atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā – 
2014.gada 26.februāra izsoli par nenotikušu. 

 
 

4.§ 
Par Svariņu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu  

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Izskatījusi Svariņu pagasta pārvaldes 2014.gada 21.februāra iesniegumu par Svariņu 
pagasta pārvaldes pirts pakalpojumu maksas noteikšanu, ņemot vērā  pirts uzturēšanas 
izdevumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 
g)apakšpunktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 

1. Apstiprināt maksu par Svariņu pagasta pārvaldes pirts pakalpojumiem no2014.gada 
1.maija: 

 

Nr. Pakalpojuma nosaukums, 
mērvienība 

Maksa 
(LVL) 

Maksa   
(EUR) 

Atlaides 

1. Pirts, viena apmeklējuma 
reize 

0,70 1,00 bērniem līdz 18 gadu 
vecumam – 50 % 

 
 

5.§ 
Par izmaiņām Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Izskatījusi Andzeļu pagasta pārvaldes 2014.gada 13.marta iesniegumu Nr.1.6/14/17 
par maksas pakalpojuma noteikšanu iegādātajam pasažieru autobusam VW Crafter, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 
1. Ar 2014. gada 1.aprīli veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Transportlīdzekļu 

maksas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes 



2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 5.p., 5.Pielikums) un papildināt 
izcenojumus ar 11.punktu: Andzeļu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa VW Crafter, 
reģ.Nr.JM 7679, maksas pakalpojuma izcenojumu – 0,46 EUR/km (bez PVN). 

 

2. Apstiprināt  Dagdas novada pašvaldības Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu 
izcenojumus ar grozījumiem no 01.04.2014. jaunā redakcijā. 

 

Pielikumā: Izcenojumi ar grozījumiem no 01.04.2014. uz 2 lapām.  
 

 
6.§ 

Par grozījumiem pašvaldības štatu sarakstos 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 
Sakarā ar to, ka Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā plānotā Sporta 

pasākumu organizatora štata vienība tiek izmantota tikai 0,5 slodzes apmērā, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13) punktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Arnicāns),  
balsošanā nepiedalās V.Višņevskis, NOLEMJ:  
 
1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību štatu sarakstos:  
1.1. ar 2014.gada 1.aprīli Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstā 

samazināt štata vienības “Sporta pasākumu organizators”  slodzi no 1 līdz 0,5 slodzēm. 
2. Apstiprināt grozījumus Nr.1 Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu 

un  struktūrvienību štatu sarakstos un mēnešalgu likmēs.  
 
Pielikumā: Grozījumi Nr.1 pašvaldības štatu sarakstos uz 1 lapas. 

 

 
7.§ 

Par Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas skolas apvienošanu 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8. un 9.punktu un 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. un 2.punktu un 23.panta otro daļu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 
1. Apvienot Dagdas Mūzikas skolu ar Dagdas Mākslas skolu un piešķirt iestādei nosaukumu 

Dagdas Mūzikas un mākslas skola. 
2. Atbrīvot  no amata Dagdas Mūzikas skolas direktoru Jāzepu TOMAŠEVSKI pēc paša 

uzteikuma ar 2014.gada 2.jūniju. 
3. Iecelt Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā Lolitu BEITĀNI. 
4. Lēmumu nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai saskaņošanai. 
 

 
8.§ 

Par Dagdas vidusskolas ēdnīcas remontu un aprīkojuma nomaiņu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 



 
Dome izskatīja Pārtikas  un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes 2014.gada 

17.februāra vēstuli Nr. 13.1-10.1/42 par konstatētajām neatbilstībām Dagdas vidusskolas 
ēdnīcā un nepieciešamību sakārtot pārtikas aprites telpas atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī 
veikt virtuves aprīkojuma un inventāra nomaiņu. 

 
Lai Dagdas vidusskolas ēdnīcā novērstu neatbilstības un sakārtotu atbilstoši 

normatīvajām prasībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta1.daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” 
- nav,  NOLEMJ:  
 
1. Veikt Dagdas vidusskolas ēdnīcas telpās vienkāršoto renovāciju un nepieciešamo iekārtu 

un inventāra iegādi. 
2. Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkumu lēmuma 1.punktā norādītajām aktivitātēm. 
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 
 

9.§ 
Par rentgena iekārtas iegādi VSPC „Dagda” 

/Ziņo Ē.Čaplinskis, A.Badūns/ 
 

Dome izskatīja Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”  (turpmāk – VSPC 
„Dagda”) 2014.gada 18.februāra vēstuli Nr.1-02/16 par radioloģijas kabineta rentgena 
iekārtas nomaiņas nepieciešamību, lai veiktu kvalitatīvus pacientu izmeklējumus un saglabātu 
rentgena pakalpojuma pieejamību Dagdas novada iedzīvotājiem. Pēdējo gadu laikā iestādei ir 
radušies ievērojami izdevumi minēto iekārtu remontiem, kā arī dīkstāves rezultātā 
2014.gadam tika samazinātas valsts kvotas pakalpojuma sniegšanai. 

 Iesniegumam pievienots SIA „A.Medical” defektu novērtēšanas akts VSPC „Dagda” 
rentgena iekārtai Philips „Medio 65 CP”, kurā norādīts, ka iekārtas ir morāli un fiziski 
nolietojušās, komponentes ir vairāk kā 20 gadus vecas, tās ir izstrādājušas savu resursu, kā 
rezultātā rentgena uzņēmums nav kvalitatīvs un precīzs, kā arī to remontam praktiski nav 
pieejamas rezerves daļas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6)punktu, kurš nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
41.panta1.daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Veikt VSPC „Dagda” radioloģijas kabineta rentgena iekārtas nomaiņu pret jaunu. 
2. Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkumu jaunas rentgena iekārtas iegādei VSPC 

„Dagda”. 
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 
 

10.§ 
Par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu  „Sabiedrība ar dvēseli 2014” 

/Ziņo A.Gekišs/ 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta 1.daļas 4.punktu, 



Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās 
I.Gžibovska, S.Viškure, NOLEMJ:  
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2014” 

nolikumu.  /Pielikumā/ 
2. Apstiprināt  konkursa komisiju šādā sastāvā: 

Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja 
Aleksandrs GŽIBOVSKIS – Domes deputāts  
Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs 
Aivars KLISMETS – Būvvaldes speciālists 

3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt 5000,- (pieci tūkstoši euro)  no pašvaldības 
2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 

 
 

11.§ 
Par pašvaldības dalību projektu konkursos 

/Ziņo L.Nagļa/ 
 
11.1. VKKF mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju 
tradīcijas attīstībai” projektu konkursā 
 
Projekta nosaukums: 
„Dagdas novada kora grupas „Solversija” dalība starptautiskajā festivālā „Carnivalin Brac””. 
Projekta mērķis: 
Kora tradīciju attīstība, ņemot dalību starptautiskajā festivālā „Carnivalin Brac”, tādējādi 
popularizējot Dagdas novadu starptautiskā līmenī.  
Projekta aktivitātes:  
 Dalība festivālā „Carnivalin Brac” Horvātijā no 2014.gada 11.septembra līdz 2014.gada 

15.septembrim (5 dienas): uzstāšanās ar 20 minūšu garu programmu (katru dienu). 
Kopējās izmaksas - 5 322,00 EUR (ar PVN 21%) 
Pašvaldības līdzfinansējums – 1 725,00 EUR (32% no kopējām izmaksām) 
Pieprasītais VKKF finansējums - 3 597,00 EUR (68% no kopējām izmaksām) 
Pašvaldības priekšfinansējums - 5 322,00 EUR 
 

Saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammas 
„Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” projektu konkursa 
Nolikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5)punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Piedalīties VKKF mērķprogrammā „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju 

tradīcijas attīstībai” ar projektu „Dagdas novada kora grupas „Solversija” dalība 
starptautiskajā festivālā „Carnivalin Brac”” ar kopējām projekta izmaksām EUR 5 322,00 
(pieci tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro). 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu  EUR 5 322,00 un līdzfinansēšanu EUR 1 725,00 
apmērā. 



3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības 2014.gada budžetā kultūrai (kods 08.200) plānotajiem līdzekļiem. 

 

 
11.2.  IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 
 
Projekta nosaukums : 
„Sporta inventāra iegāde Dagdas novada vispārējās izglītības iestādēs”. 
 
Projekta mērķis: atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs 
attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu 
pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi 
regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās 
spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību. 
 
Projekta īstenošanas rezultātā sporta inventāru iegūs septiņas Dagdas novada skolas, tas 
nozīmē, ka  874 novada skolu audzēkņi būs nodrošināti ar  pilnvērtīgām un kvalitatīvām 
sporta nodarbībām, tiem būs iespēja attīstīt savas fiziskās spējas un uzlabot veselību. 
 
Projekta kopējās izmaksas - EUR 8 287,00 (iekļaujot PVN 21%) 
Pašvaldības līdzfinansējums 50%  no kopējām projekta izmaksām - EUR  4 143,50 (iekļaujot 
PVN 21%) 
IZM finansējums- 50% no kopējām projekta izmaksām – EUR 4 143,50 
Pašvaldības priekšfinansējums – EUR 8 287,00  
 
 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) izsludināto projektu 
konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” Nolikumu un pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Piedalīties IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 

un iesniegt projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Dagdas novada vispārējās 
izglītības iestādēs” ar kopējām projekta izmaksām EUR 8 287,00 (astoņi tūkstoši divi 
simti astoņdesmit septiņi euro). 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 8 287,00 un līdzfinansēšanu EUR 4 143,50 
apmērā. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas 
sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 

 
 

12.§ 
Par dalību Zivju fonda pasākumos 

/Ziņo L.Nagļa/ 
 
12.1. projekts  „Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde” 
 



Projekta mērķis: 
 Zivju resursu ilgtspējīgas aizsardzības un zivsaimnieciskās izmantošanas nodrošināšana 
Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeros. 
Projekta aktivitātes:  
1. Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeriem. 
2. Zvejas resursu pārvaldība 
3. Zivju resursu izpēte, novērtēšana, pilnveidošana un atjaunošana; 
4. Veicināt ilgtspējīgu, labvēlīgu attīstību zvejniecībā; 
5. Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana; 
6. Uzturēt ezeru kārtībā atbilstoši izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumiem. 
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātnisko institūta “BIOR” eksperti. 
Ezeru apsaimniekošanu un ilgtspējīgu un efektīvu zivju resursu pārvaldību veiks Dagdas 

novada pašvaldība - vides inženieris un zivsaimniecības speciālists. 
 
Kopējās izmaksas – EUR 2 018,03 
Zivju fonda finansējums (83%) – EUR 1 670,03  
Pašvaldības līdzfinansējums (17%) – EUR 348,00   
Pašvaldības priekšfinansējums – EUR 2 018,03 
 

 
 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu 
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zinātniskās pētniecības programmu 
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, 
izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma 
saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” (turpmāk tekstā - 
Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par 
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā 
nepiedalās R.Azins, NOLEMJ:  
 
1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā  un iesniegt projekta pieteikumu „Galšūna, Ojātu un 

Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ar kopējām 
izmaksām EUR 2 018,03 (divi tūkstoši astoņpadsmit euro, 03 centi). 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 2 018,03 un līdzfinansēšanu EUR 348,00 
apmērā. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības 2014.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai  (kods 06.600) 
plānotajiem līdzekļiem. 

 
 
12.2.  projekts „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 
paaugstināšana Dagdas novada ezeros” 
 
Projekta mērķis: 
Nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, 
paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti. 
Projekta aktivitātes:  



Inventāra iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 
paaugstināšanai: 
- laivas uzkarināmais motors 
- infrasarkanā diapazona kamera 
- spoguļkamera ar papildus objektīvu 
 
Kopējās izmaksas: EUR  6 499,55 (t.sk. PVN) 
Līdzfinansējums (5%) : EUR 324,98   
Pieprasītais Zivju fonda finansējums (atbalsts 95%): EUR 6 174,57 
Pašvaldības priekšfinansējums – EUR 6 499,55 

 
 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu 
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko 
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (turpmāk 
tekstā - Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
  
1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu kontroles 

un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” ar kopējām 
izmaksām EUR 6 499,55 (seši tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro, 55 centi).  

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 6 499,55 un līdzfinansēšanu EUR 324,98  
apmērā.   

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības 2014.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600) 
plānotajiem līdzekļiem. 

 
 

13.§ 
Par finansējuma piešķiršanu 

 
 
13.1. atdzelžošanas stacijas nomaiņai Bērziņu pagasta Punduros 
/Ziņo I.Pauliņš, Ē.Čaplinskis/ 
 

Izskatījusi Bērziņu pagasta pārvaldes 2014.gada 6.marta iesniegumu par finansējuma 
piešķiršanu atdzelžošanas stacijas/iekārtu nomaiņai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 16.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 1000,- (vienu tūkstoti euro) jaunas atdzelžošanas iekārtas 
iegādei Bērziņu pagasta Punduros. 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Bērziņu pagasts pārvaldes 
izdevumus (kods 06.600) par 1000 euro. 



 
 
13.2.  ielas apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovā 
/Ziņo I.Pauliņš, Ē.Čaplinskis/ 
 
 Izskatījusi Konstantinovas pagasta pārvaldes 2014.gada 11.marta iesniegumu par 
finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma ierīkošanas darbu turpināšanai, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktā  noteikto pašvaldības funkciju 
izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 8 500,- (astoņi tūkstoši pieci simti euro) 
Konstantinovas pagasta pārvaldei ielas apgaismojuma ierīkošanas darbu turpināšanai 
Konstantinovas ciemā. 
 
 
13.3.  siltumapgādes uzlabošanai pašvaldības dzīvokļos Asūnē 
/Ziņo I.Pauliņš, Ē.Čaplinskis/ 
 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes 2014.gada 11.marta iesniegumu par finansējuma 
piešķiršanu radiatoru nomaiņai pašvaldības dzīvokļos Kalna ielā 1, Asūnē, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 4000,- (četrus tūkstošus euro) siltumapgādes uzlabošanas 
darbu veikšanai daudzdzīvokļu mājā Kalna ielā 1, Asūnē. 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasts pārvaldes 
izdevumus (kods 06.600) par 4000 euro. 

 
 
 
13.4. VUGD Dagdas posteņa garāžas pārbūvei 
/Ziņo S.Viškure, Ē.Čaplinskis/ 
 
 Izskatījusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes 
(turpmāk  - VUGD LRB) Krāslavas daļas 2014.gada 11.marta iesniegumu ar lūgumu sniegt 
finansiālu atbalstu garāžas ailes pārbūvei Dagdas postenī, lai novietotu pārrobežu projekta 
ietvaros iegādātu ugunsdzēsības autocisternu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 16.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta 1.daļas 
4.punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  



 
Sniegt finansiālu atbalstu VUGD LRB Krāslavas daļai un piešķirt no pašvaldības 

2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods 01.100) EUR 
2000,- (divus tūkstošus euro)materiālu iegādei Dagdas posteņa garāžas ailes pārbūvei, kas 
atrodas Rēzeknes ielā 2, Dagdā, Dagdas novadā. 
 
 
13.5.  dalībai Vispasaules Olimpiādē svarbumbu sportā 
/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 

Izskatījusi Dagdas novada iedzīvotāju N. R. un A. A. 2014.gada 13.martā iesniegumu 
ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu dalībai Vispasaules olimpiādē svarbumbu sportā, kas 
notiks Vitebskā,  š.g.  13.-16.augustā,  lai veicinātu sporta dzīves daudzveidību novadā un 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu un Dagdas novada tēlu Latvijā un pasaulē, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6)punktu un 41.panta 1.daļas 4.punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” -7 (A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), balsošanā 
nepiedalās A.Arnicāns,  NOLEMJ:  

 
Sniegt finansiālu atbalstu N. R. un A. A. dalībai Vispasaules olimpiādē svarbumbu 

sportā, kas notiks Vitebskā,  š.g.  13.-16.augustā,  un piešķirt no pašvaldības 2014.gada 
budžetā sportam plānotajiem (kods 08.100) līdzekļiem EUR 700,- (septiņi simti euro). 

 
 
13.6.  dalībai Starptautiskajā karate turnīrā 
/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 
 Izskatījusi Dagdas novada iedzīvotāja I. S. 2014.gada 12.marta iesniegumu ar lūgumu 
sniegt finansiālu atbalstu dalībai Starptautiskajā ‘turnīrā karate sportā „Funakoshi Cup 14”, 
kas notiks  Polijā,  š.g.  15.-16.martā,  lai veicinātu sporta dzīves daudzveidību novadā un 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu un Dagdas novada tēlu Latvijā un pasaulē, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6)punktu un 41.panta 1.daļas 4.punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  

 
Sniegt finansiālu atbalstu I. S. un J. J. dalībai Starptautiskajā turnīrā karate sportā 

„Funakoshi Cup 14”, kas notika  Polijā,  š.g.  15.-16.martā,  un piešķirt no pašvaldības 
2014.gada budžetā sportam plānotajiem (kods 08.100) līdzekļiem EUR 350,- (trīs simti 
piecdesmit euro). 
 
 

14.§ 
Par Šķaunes pagasta pārvaldes autobusa PAZ atsavināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Izskatījusi Bērziņu pagasta pārvaldes2014.gada 25.februāra iesniegumu ar lūgumu 
atļaut pārdot autobusu  PAZ 32050, izlaiduma gads - 2000, sakarā ar to, ka minētā 
transportlīdzekļa uzturēšanas un remontēšanas izmaksas nav rentablas un tā ekspluatācija ir 
ekonomiski neizdevīga, kā arī tas nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, 
ņemot vērā IK „Amatmeistars”  2014.gada 20.februāradefektācijas aktu un ieteikumu 
autobusu utilizēt,  pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta  2.daļu - 



atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 9.panta 3.daļu – kustamās 
mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras 
valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, un 37.panta 1.daļu - pārdot publiskas personas 
mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 
uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 63.3.punktu,   
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Atļaut pārdot Šķaunes pagasta pārvaldes bilancē esošu kustamu mantu  – autobusu  

PAZ 32050 – par brīvu cenu. 
2. Pēc transportlīdzekļa atsavināšanas izslēgt to no grāmatvedības uzskaites - 

pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.258, inventāra numurs 1231258,  sākotnējā uzskaites 
bilances vērtība uz 30.06.2009. – Ls 200,00 (284,57 euro), atlikusī vērtība uz 31.12.2013. 
– Ls 109,82 (156,26 euro); 

3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja 
R.Demida. 

 
 

15.§ 
Par Dagdas novada Tautas namu un Saietu namu nolikumu apstiprināšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8)punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Apstiprināt Andrupenes Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
2. Apstiprināt Andzeļu pagasta Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
3. Apstiprināt Asūnes Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
4. Apstiprināt Bērziņu pagasta Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
5. Apstiprināt Ezernieku pagasta Saietu nama nolikumu. /Pielikumā/ 
6. Apstiprināt Konstantinovas pagasta Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
7. Apstiprināt Ķepovas Saietu nama un izstāžu zāles nolikumu. /Pielikumā/ 
8. Apstiprināt Svariņu pagasta Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
9. Apstiprināt Šķaunes pagasta Tautas nama nolikumu. /Pielikumā/ 
 
 

16.§ 
Par konkursu „Lauksaimnieks -2014” 

/Ziņo A.Plotka/ 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību, un 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, 
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 
A.Plotka, S.Viškure,  NOLEMJ:  



 
1. Izsludināt Dagdas novada  pašvaldības konkursu „Lauksaimnieks-2014” (turpmāk tekstā - 

Konkurss). 
2. Dagdas novada  pašvaldības pārvaldēm izvirzīt dalībai pretendentus Konkursam līdz 

2014.gada 2.jūnijam.  
3. Konkursa pieteikuma anketas nomināciju grupās iesniegt Dagdas novada pašvaldības 

Konkursa vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija) izvērtēšanai līdz 
2014.gada 10.jūnijam. 

4. Noteikt, ka konkursa otrā kārta Dagdas novada pašvaldības mērogā norisināsies no 
15.jūlija  līdz 31.jūlijam. 

5. Noteikt, ka Vērtēšanas komisija Konkursā vērtēs zemnieku, piemājas saimniecības, SIA 
un lauku sētas saskaņā ar vērtēšanas tabulu (Pielikumā) šādās grupās ar pamatnozari: 

5.1.piena lopkopībā; 
5.2.gaļas lopkopībā: 
5.2.1. liellopu audzēšana;  
5.2.2. sīklopu audzēšana; 
5.2.3. putnu audzēšana                 
5.3.graudkopībā; 
5.4.bioloģiskajā lauksaimniecībā; 
5.5.biškopībā; 
5.6.augļkopībā;  
5.7.dārzeņkopībā; 
5.8.daiļdārzu veidošanā; 
5.9.akvakultūrā; 
5.10. tūrismā; 
5.11. mājražošanā. 
6. Noteikt, ka katrā no 5.punktā minētajām pamatnozarēm kā atsevišķu nomināciju „Gada 

iesācējs lauksaimniecībā” vērtēt tās saimniecības, kuru saimnieciskās darbības termiņš 
nepārsniedz 2 gadus.  

7. Noteikt, ka no katra pagasta var pieteikt vismaz pa vienai zemnieku, piemājas 
saimniecībai, SIA un lauku sētai  katrā grupā, ar nosacījumu, ka minētie subjekti 
iepriekšējo triju gadu laikā nepiedalījās Dagdas novada pašvaldības konkursā 
„Lauksaimnieks”.  

8. Apstiprināt Konkursa Vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
Sandra Viškure – Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja; 
Ivars Geiba – Biedrības „Krāslavas Lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētājs; 
Terēze Brazeviča – SIA LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultants; 
Kaspars Trūlis – SIA LLKC  Krāslavas nodaļas lauku attīstības konsultants; 
Aivars Plotka – Dagdas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultants. 

9. Konkursa organizēšanai un uzvarētāju apbalvošanai piešķirt EUR 3000 (trīs tūkstoši 
euro) no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai izdevumiem (kods 08.200) 
plānotajiem līdzekļiem.   

10. Konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana notiks Dagdas novada lauksaimnieku  
pasākumā. 

 
 

17.§ 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

17.1. "Pilskalni",  Ezernieku pagastā 
 



Izskatot A. P., personas kods …., deklarētā adrese ……., 28.02.2014. iesniegumu par 
īpašuma “Pilskalni” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 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 Ministru kabineta 
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” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, 
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  NOLEMJ:  
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Pilskalni”, Ezernieku pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Pilskalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 

004 0215 (2,5 ha), nosaukumu "Pienenītes", saglabājot tam nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma “Pilskalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 
004 0216 (1,3 ha), nosaukumu "Asteres", saglabājot tam nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
17.2.  "Augusti",  Andrupenes pagastā 
 

Izskatot V. A., personas kods ….., deklarētā adrese …..., 18.03.2014. iesniegumu par 
īpašuma “Augusti” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 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 Ministru kabineta 
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” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, 
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  NOLEMJ:  
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Augusti”, Andrupenes pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt nosaukumu “Cīruļkalni” no īpašuma “Augusti” atdalītajiem zemes gabaliem ar 

kadastra apzīmējumiem 6042 001 0115 (2,1 ha), nosakot tam nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201, un 6042 004 0463 (4,0 ha), 
saglabājot tam 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 sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
 

18.§ 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 



Sakarā ar pašvaldībā saņemtajiem personu iesniegumiem 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” - 7 (A.Arnicāns, A.Plotka, I.Plesņa, I.Gžibovska, 
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās 
A.Platacis un S.Viškure,  NOLEMJ: 

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

zemi saskaņā ar sarakstu:  
 
Nr. 
p.k. 

Administratīvā 
teritorija 

Nomnieks Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

Nomas 
termiņš 
(gadi) 

1. Dagdas pilsēta SIA “Sausserdis & A” 6009 001 0033 0,0891 10 
2. Šķaunes pagasts J. V. 6092 006 0109 1,7 10 
3. Šķaunes pagasts V. S. 6092 006 0110 2,3 10 
4. Asūnes pagasts J. D. 6046 005 0278 1,4 10 
5. Andzeļu pagasts z/s “Ezermala” 6044 003 0075 

6044 005 0150 
0,5 
0,9 

20 

6. Svariņu pagasts I. G. 6090 001 0305 
6090 001 0307 
6090 001 0336 
6090 001 0476 

1,0 
0,5 
0,6 
0,22 

10 

7. Andrupenes pagasts L. K. 6042 004 0507 1,2 10 
8. Ezernieku pagasts SIA “Ūzoleņi” 6056 005 0182 8,4  

(daļa no z.g.) 
10 

9. Dagdas pagasts P. F. 6054 005 0092 4,5 10 
 
2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 
 

Lēmumi  pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9 lapām 
 
 

19.§ 
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
1. Sakarā ar personu iesniegumiem par zemes nomas līgumu pagarināšanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes 
nomas tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu: 
 
Nr. 
p.k. 

Administratīvā 
teritorija 

Nomnieks Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

Nomas 
termiņš 



(gadi) 
1. Ķepovas pagasts A. M. 6080 004 0150 

6080 004 0151 
0,1 
1,6 

10 

2. Ķepovas pagasts L. L. 6080 004 0039 1,07 20 
3. Dagdas pilsēta V. K. 

G. K. 
P. K. 

6009 001 0168 0,08 10 

4. Konstantinovas 
pagasts 

J. J. 6076 004 0111 
6076 004 0112 
6076 004 0285 
6076 004 0445 
 

0,5 
0,8 
0,1 
0,1 

5 

5. Konstantinovas 
pagasts 

A. S. 6076 003 0100 
 

5,3 5 

6. Konstantinovas 
pagasts 

P. V. 6076 001 0061 
6076 001 0273 

0,3 
6,4 

5 

7. Konstantinovas 
pagasts 

V. 
F. – R. 

6076 001 0102 
6076 001 0221 

8,6 
1,0 

10 

8. Konstantinovas 
pagasts 

S. Z. 6076 002 0279 0,6 10 

9. Asūnes pagasts A. B. 6046 005 0090 7,4 10 
 

 
2. Pamatojoties uz 2008.gada 1.jūnija  zemes nomas līguma Nr.67  5.1.4. un 8.1.2. punktiem, 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, kas uzliek pašvaldībai racionāli izmantot 
pašvaldības mantu, ka arī to, ka nokavēts līguma pagarinājuma pieprasījuma termiņš,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Atteikt A. V. pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu Andzeļu pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 6044 003 0093,  1,1 ha platībā. 

 
Lēmumi  pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 10 lapām. 

 
 

20.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Līmaņi", 

Andrupenes pagastā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu 
un Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 
noteikumi" 2.9. punktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 



1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līmaņi”, 
Andrupenes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6042 007 0055, ko veicis 
sertificēts zemes ierīkotājs Irina Kononoviča, sertifikāts Nr. BA-173.  

2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 15,5 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Līmaņi” 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 nosaukumu “Senču zeme" 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 nosaukumu “Bāreņi" un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

21.§ 
Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

21.1.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0253 Andzeļu pagastā 
 

Izskatot N. O., personas kods …., deklarētā adrese ….., un Ļ. V., personas kods …., 
deklarētā adrese …., 03.01.2014. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu 
apakšnomā, konstatēts: 
- 2014.gada 29.janvārī ir noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldības zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6044 005 0253 (5,4 ha) iznomāšanu N. O. un Ļ. V. (katrai uz 1/2 
d.d.) uz 10 gadiem. 

- Līguma 5.2.1. punkts paredz, ka zemi nodot apakšnomā drīkst tikai ar iznomātāja 
rakstisku piekrišanu.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Plotka, I.Plesņa, I.Gžibovska, 
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanā 
nepiedalās A.Platacis,  NOLEMJ:  
 
1. Atļaut N. O. un Ļ. V.  nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai "Ezermala" zemes gabalu 

Andzeļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0253,  5,4 ha platībā,  uz 5 gadiem. 
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību.  
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
21.2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0081 Ezernieku pagastā 
 

Izskatot V. R., personas kods …., deklarētā adrese ….., 27.02.2014. iesniegumu par 
atļauju iznomātās zemes nodošanu apakšnomā, konstatēts: 



- 2011.gada 1.jūlijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.7-2/11/16 par pašvaldības zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0081 (8,5 ha) iznomāšanu Valentīnai Ruskulei 
uz 10 gadiem. 

- Līguma 5.2.1. punkts paredz, ka zemi nodot apakšnomā drīkst tikai ar iznomātāja 
rakstisku piekrišanu.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

1. Atļaut V. R. nodot apakšnomā A. P. 5,0 ha lielu platību no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 6056 006 0081, Ezernieku pagastā, uz 5 gadiem. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 
ir nomas līgums ar pašvaldību. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
22.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
22.1.  par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207 Ezernieku pagastā  

 
Ar Dagdas novada domes 23.09.2009. lēmumu (protokols Nr.10., 18.§) tika izveidota 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207,  1,5 ha platībā, un noteikts, ka 1/3 d.d. 
no zemes gabala tiek nodots lietošanā I. M. un 2/3 d.d. – J. S. (E. S.). Uz zemes gabala atrodas 
dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kas pieder I. M. (pieder 1/3 d.d.) un J. S. (pieder 2/3 
d.d.). Zemes gabals nav izpirkts, tam nav veikta kadastrālā uzmērīšana.  

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 2.punktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izbeigt I. M., personas kods …., deklarētā adrese …….,  zemes lietošanas tiesības uz 1/3 

domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207.  
2. Noteikt, ka 1/3 d.d. no zemes vienības ir piekritīga pašvaldībai, pamatojoties uz likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta piektās daļas 1.punktu. 

3. Noteikt, ka I. M. ir zemes nomas pirmtiesības. 
4. Sakarā ar to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207 daļēji tika 

izveidota no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0113, kas ir J.S. 
mantojuma zeme, kura nav uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā, lūgt Valsts zemes 
dienesta Latgales reģionālo nodaļu atzīt J. S. mantošanas tiesības uz 2/3 d.d. no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207 (piešķirt statusu – zeme, par kuru pieņemti 
zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanai). 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207 robežu shēma. 
 
 
22.2.  par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0229 Asūnes pagastā 
 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Asūnes 
Svētā krusta pagodināšanas Romas katoļu draudzes īpašumā “Svētrīti” ir iekļauts zemes 
gabals ar kadastra apzīmējumu  6046 005 0229 0,4 ha platībā. Dabā uz šī zemes gabala 
atrodas pareizticīgo kapi, reformas laikā katoļu draudze to nav pieprasījusi, tam nav veikta 
kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Fermas kapi”, iekļaujot tajā zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6046 005 0229, precizējot tās platību uz 0,36 ha. 
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai un ir 
paredzēta pašvaldības funkciju īstenošanai (kapsētas uzturēšanai), atbilstoši likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta 2.punktu. 

 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0229 robežu shēma. 
 
 
22.3.  par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0055 Ezernieku pagastā 
 

Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi, Ezernieku pagasta padome ar 
2008.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.10., 20.§), pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma  25.panta pirmās daļas 4.punktu, izbeidza I. J. pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz 
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0055. Zemes vienība ir iznomāta bijušajam 
zemes lietotājam.  

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0055 Ezernieku pagastā,  
7,4 ha platībā,  ir piekritīga Dagdas novada pašvaldībai. 
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0055 robežu shēma. 
 
 

23.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

/Ziņo J.Priluckis/ 



 
23.1.  īpašumam "Novički”,  Šķaunes pagastā 
 

Izskatot Ē. R., personas kods …, deklarētā adrese …., kuru uz pilnvaras pamata 
pārstāv D. T. (pilnvara Nr.769, izdevis zvērināts notārs Romualds Laizāns 2014.gada 6.martā) 
06.03.2014. iesniegumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Novički" ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 002 0026, ar platību 28,2 ha, sadalei, sadalot to 
divos zemes gabalos – 2,7 ha un 25,5 ha.  

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā: 
1. Darba uzdevums uz vienas lapas. 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 002 0026 sadales shēma uz vienas lapas.  
 
 
23.2.  īpašumam "Sienāži”,  Andrupenes pagastā 
 
 

Izskatot A. P., personas kods …, deklarētā adrese …, 07.03.2014. iesniegumu un 
pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 
noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Sienāži" ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0051, ar platību 8,6 ha, sadalei, sadalot to 
divos zemes gabalos – 2,0 un 6,6 ha. 

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.  
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā; 
1. Darba uzdevums uz vienas lapas. 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0051 sadales shēma uz vienas lapas.  
 
 
23.3.  īpašumam "Tīrumziedi”,  Asūnes pagastā 
 



Izskatot SIA "Empetrum", reģ.Nr.41203035379, juridiskā adrese "Brāļi", Priedaine, 
Kurmāles pag., Kuldīgas nov., 13.03.2014. iesniegumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības 
likumu un  Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi",  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Tīrumziedi" ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 003 0043 149,3 ha platībā, sadalei, sadalot to 
piecos zemes gabalos 29,7 ha, 65,6 ha, 20,8 ha, 12,6 ha un 20,6 ha. 

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā : 
1. Darba uzdevums uz vienas lapas. 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 003 0043 sadales shēma uz vienas lapas. 
 

 
24.§ 

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” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

1. Izbeigt ar 2014.gada 31.martu zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem: 
 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā 
teritorija 

Nomnieks Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

1. Šķaunes pagasts V. R. 6092 006 0380 1,0 
2. Šķaunes pagasts V. B. 6092 006 3294 2,0 
3. Šķaunes pagasts V. D. 6092 005 0040 16,0 
3. Konstantinovas 

pagasts 
T. Š. 6076 004 0355 3,1 

4. Konstantinovas 
pagasts 

G. 
F.-R. 

6076 002 0260 0,02 

5. Andzeļu pagasts L. D. 6044 003 0075 
6044 005 0150 
6044 005 0251 

0,5 
0,9 
1,1 

6. Svariņu pagasts R. G. 6090 001 0267 7,2 
 

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 6 lapām. 
 
 

25.§ 
Par zemes gabalu platību precizēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Sakarā ar kadastra datu neatbilstību kartē iezīmētajām platībām un pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Precizēt Dagdas novada teritorijā šādu zemes gabalu platības: 
 
Nr. 
p.k. 

Administratīvā teritorija Kadastra apzīmējums Precizētā platība 
( ha) 

1. Asūnes pagasts 6046 005 0090 7,4 
2. Asūnes pagasts 6046 004 0278 0,55 
3. Asūnes pagasts 6046 001 0156 17,0 
4. Ezernieku pagasts 6056 004 0513 0,04 

 
Pielikumā zemes vienību robežu shēmas. 
 

 
26.§ 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Sakarā ar veikto pašvaldībai piekritīgā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 

0383, Asūnes pagastā, kadastrālo uzmērīšanu, tā platība ir izmainījusies no 1,0 ha uz 1,23 ha. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Izdarīt grozījumus S. S. zemes nomas līgumā, precizējot iznomātā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6046 004 0383, Asūnes pagastā,  platību uz 1,23 ha. 
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri 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. 
 

 
27.§ 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības Domes 2013 gada 17.oktobra lēmumā 
“Par zemes nomas tiesību pagarināšanu” (protokols Nr.18., 30.6.§) 

/Ziņo J.Priluckis/ 



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

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 

Izteikt Dagdas novada pašvaldības Domes 2013 gada 17.oktobra lēmuma “Par zemes 
nomas tiesību pagarināšanu ar S. S. Asūnes pagastā” (protokols Nr.18., 30.6.§) lemjošo daļu 
šādā redakcijā: 

 
„1. Pagarināt S. S. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6046 

005 0234 (9,7 ha), 6046 005 0277 (1,5 ha), 6046 005 0280 (6,1 ha) ar 01.01.2014. uz 10 
(desmit) gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā.  

2. Pagarināt S. S. zemes nomas tiesības uz 4,5 ha lielu platību no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6046 004 0405 ar 01.01.2014. uz 10 (desmit) gadiem, nosakot nomas maksu 
1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar S. 
S.. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

28.§ 
Par pamatlīdzekļu nodošanu pagastu pārvaldēm 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

 Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldības bilancē ir iekļauti pamatlīdzekļi – 
autobuss VW Crafter un Traktora piekabe Metal-Fach T735/1, kas iegādāti 2014.gada martā 
un nodoti lietošanā Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm,  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” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un Andzeļu pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē  pamatlīdzekli šādā 
sastāvā: 

 
Nr.  Nosaukums  Bilances 

konts  
Bilances 
vērtība  
(EUR)  

Nolietojums  
(EUR) 

Atlikusī 
vērtība  
(EUR) 

 
1.  

Autobuss VW Crafter 
reģ.Nr.JM 7679 

izlaiduma gads - 2014 

 
1231 

 
50 787 

 
0 

 
50 787 

 
2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un Ķepovas pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē  pamatlīdzekli šādā 
sastāvā: 

 
Nr.  Nosaukums  Bilances 

konts  
Bilances 
vērtība  

Nolietojums  
(EUR) 

Atlikusī 
vērtība  



(EUR)  (EUR) 

 
1. 

Traktora piekabe 
METAL-FACH T735/1 

reģ.Nr. P1372 LM 
izlaiduma gads - 2013 

 
1231 

 
2 700 

 
0 

 
2 700 

 
 
  29.§ 

Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no G. S.  
/Ziņo T.Munda/ 

 
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punktu, kurā noteikts, ja bērns ievietots 
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai 
audžuģimenē, samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība, 
6.punktu, kas paredz, ka pašvaldība pieņem lēmumu par ārpusģimenes pakalpojuma samaksu 
vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes tiesības, un 4.punktu, kas paredz samaksas apmēru 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā, kā arī pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu 
bērnam” 2.2. punktu, kurš  nosaka, ka katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Piemērot G. S., personas kods ….., deklarēta dzīvesvieta ….., samaksu par N. S., 

personas kods …, nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē 
96,00 euro (deviņdesmit seši euro un 00 centi) mēnesī no 2014.gada 7.marta.  

2. G.S. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Dagdas novada pašvaldības kontu 
LV72UNLA0050018182302, AS “SEB banka”. 
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 
Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 
 
 

30.§ 
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu no L. Ņ. 

/Ziņo T.Munda/ 
 

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, Ministru 
kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3. punktu, kur noteikts, ja bērns ievietots 
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai 
audžuģimenē, samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā pašvaldība, 
6.punktu, kas paredz, ka pašvaldība pieņem lēmums par ārpusģimenes pakalpojuma samaksu 
vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes tiesības un 4.punktu, kas paredz samaksas apmēru 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā, kā arī pamatojoties uz Ministru 



kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu 
bērnam” 2.1. punktu, kas nosaka, ka katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu 
vecuma sasniegšanai 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 
algas,  
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, 
I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  
NOLEMJ:  
 
1. Piemērot L. Ņ., personas kods ….., deklarētā dzīvesvieta …, samaksu par N. Ņ., 

personas kods …, nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē 
80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi) mēnesī no 2014.gada 4.marta.  

2. L.Ņ. ik mēnesi pārskaitīt augstāk minēto summu uz Dagdas novada pašvaldības kontu 
LV72UNLA0050018182302, AS “SEB banka”. 
 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, 

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

Lēmums  pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 
 

Sēdi slēdz plkst. 18:30. 
 
 
Sēdes vadītāja    
 
Sēdes protokolētāja                                                                                        
 

S.Viškure 
 
M.Badūne          

 
Protokols parakstīts 2014.gada 24.martā 
 



 

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2014.gada 20.marta sēdē 
(protokols Nr.1, 2.§) 

 

Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no 
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 

 

I Vispārīgie noteikumi  

1. Kārtība nosaka, kā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no 
vecākiem, kuriem pārtrauktas aizgādības tiesības (atņemtas aprūpes tiesības), par 
bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē.  

2. Samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem tiek iekasēta, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 30. panta pirmo daļu un 
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1536 „Noteikumi par 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”. 

3. Samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto ārpusģimenes 
aprūpes pakalpojumu ir noteikts, saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 1. jūlija 
noteikumiem Nr.348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”. 

 

II Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas 
noteikšana un pieprasīšana 

 
4. Dagdas novada bāriņtiesa triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna 

ievietošanu institūcijā vai audžuģimenē, iesniedz lēmuma norakstu Dagdas novada 
Sociālajam dienestam, kā arī rakstiski informē bērna vecākus, kuros gadījumos 
viņiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs jāsedz izdevumi par bērna 
ārpusģimenes aprūpi. 

5. Dagdas novada Sociālais dienests 10 darba dienu laikā sniedz atzinumu, vai uz bērna 
vecākiem attiecas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1536 
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2.4. 
apakšpunkta nosacījumi. Dagdas novada Sociālais dienests iesniedz atzinumu Dagdas 
novada bāriņtiesai. 

6. Pēc atzinuma saņemšanas, ja uz vecākiem neattiecas Ministru kabineta 2009. gada 22. 
decembra noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 
samaksas kārtību un apmēru” 2.4. apakšpunkta nosacījumi, Dagdas novada bāriņtiesa 
sagatavo lēmuma projektu par bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 
samaksu un iesniedz to Dagdas novada domei.   



7. Mēneša laikā pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Dagdas 
novada dome pieņem lēmumu par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu. 
Lēmumu pieņem katram vecākam atsevišķi.  

8. Lēmumā iekļauj sekojošu informāciju: maksājuma summu par bērnam sniegto 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu, turpmāko ikmēneša samaksas apmēru, norēķinu 
konta numuru, uz kuru pārskaitāms maksājums, samaksas veikšanas termiņu un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

9. Lēmumu par samaksu nosūta katram vecākam ar ierakstītu vēstuli, vai izsniedz pret 
parakstu. 

10. Kalendārā gada beigās Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļa informē Dagdas 
novada bāriņtiesu par tiem vecākiem, kuriem izveidojies pakalpojuma samaksas 
parāds. Abiem vecākiem ar ierakstīto vēstuli nosūta paziņojumu par parādsaistībām. 

11. Ja mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas parādsaistības netiek pildītas, katram 
bērna vecākam nosūta brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi (1.pielikums). 

12. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādsaistības netiek izpildītas, Dagdas novada 
dome pieņem izpildrīkojumu par lēmuma piespiedu izpildi (2.pielikums) un nodod 
izpildei tiesu izpildītājam. 

 

III Lēmuma par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 
samaksu apstrīdēšanas kārtība 

 
13. Dagdas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                      Sandra Viškure 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.pielikums 
(pašvaldības veidlapa) 

Dagdā 

20____.gada _________________                                                                               
Nr._______ 

(adresāts) 
BRĪDINĀJUMS 

Par administratīvā akta piespiedu izpildi 
 

Dagdas novada dome 20__.gada ___________ pieņēma lēmumu Nr.____ par 
samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem EUR _____ apmērā atgūšanu no 
Jums. Šo lēmumu saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 47.panta otro daļu Jums bija tiesības 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Tā kā 
Jūs neapstrīdējāt lēmumu noteiktajā termiņā, tas ir kļuvis neapstrīdams 20__. gada 
____________. 

Līdz ar to saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu un 
361.pantu lūdzam Jums aprēķināto samaksu par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 
atmaksāt labprātīgi līdz 20__.gada _____________, (ar aprēķinu, lai neiekrīt laikā, kad vēl 
nav beidzies brīdinājuma pārsūdzēšanas tiesā termiņš), veicot maksājumu uz Dagdas novada 
pašvaldības kontu, norādot šādus rekvizītus: 

Saņēmēja iestāde: Dagdas novada pašvaldība 
Saņēmēja reģ.Nr.90000041224 
Saņēmēja konta Nr.LV72UNLA0050018182302 
A/S „SEB banka”, konts UNLALV2X 
Maksājuma summa: EUR ______ 
Maksājuma mērķis: Samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem,  
                                 bērna vārds uzvārds, personas kods. 
Ja šis brīdinājums būs kļuvis neapstrīdams (līdz apstrīdēšanas termiņa beigām 

netiks apstrīdēts) un samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem netiks 
atmaksāta labprātīgi līdz 20___.gada __________ (ar aprēķinu, lai neiekrīt laikā, kad vēl 
nav beidzies brīdinājuma pārsūdzēšanas tiesā termiņš, nākamajā dienā), tiks uzsākta 
lēmuma Nr.___ par samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem EUR ____ 
apmērā atgūšanu piespiedu izpilde. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 359.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo 

daļu administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda tiesu izpildītājs, piemērojot Civilprocesa 
likuma noteikumus, tas ir, vēršot piedziņu uz parādnieka kustamo mantu, naudu, kas 
parādniekam pienākas no citam personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 
citiem ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs), uz parādnieka nekustamo īpašumu, to 
pārdodot (Civilprocesa likuma 557.panta 1.-3.punkts). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 364.panta 1.daļu administratīvā akta 
piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam. 
 

Šo brīdinājumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdējuma iesniegumu Dagdas novada 
pašvaldības domē 7 dienu laikā no brīdinājuma spēkā stāšanās. 
 

Dagdas novada pašvaldības ……………….                                                    V.Uzvārds 

 

 



2.pielikums 
(pašvaldības veidlapa) 

Dagdā 

20____.gada _________________                                                                               

Nr._______ 

(adresāts) 

IZPILDRĪKOJUMS 
Par administratīvā akta piespiedu izpildi 

 

Dagdas novada dome 20__._________________ pieņēma lēmumu Nr.____ par 

samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem EUR _____ apmērā atgūšanu no (vārds, 

uzvārds), personas kods _______________, dzīvesvieta ____________________ (turpmāk 

tekstā – Parādnieks) (informācija par lēmuma apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu) Lēmums ir 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams  20__.gada ___________________. 

20__.gada __________ Parādniekam tika nosūtīts brīdinājums par piespiedu izpildi, 

lūdzot veikt maksājumus labprātīgi līdz 20__.gada _______. (informācija par lēmuma 

apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu). Brīdinājums stājies spēkā 20__.gada ________________. 

Tā kā lēmums Nr.____ nav izpildīts labprātīgi, pamatojoties uz Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 30. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 

noteikumu Nr.1536 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas kārtību un 

apmēru” 2., 3., 4. un 12.punktu un Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 

360.panta pirmo daļu, 362.panta pirmo daļu, 366.pantu, 367.pantu un Civilprocesa likuma 

539.panta otrās daļas 2.punktu, 540.panta 3.punktu, 548.panta pirmo daļu, 

izdodu rīkojumu 

veikt Dagdas novada pašvaldības domes 20__.gada ________ lēmuma Nr.___ piespiedu 

izpildi. 

 

Dagdas novada pašvaldības ………….                                                           V.Uzvārds 

 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2014.gada 20..marta sēdē 
(protokols  Nr.6, 5.§) 

Dagdas novada pašvaldības 
Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumi  

ar grozījumiem no 01.04.2014. 
 

Nr. Iestādes  
nosaukums 

 
Transportlīdzekļa 

tips 

 
Transportlīdzekļa  

marka, modelis, reģ.Nr. 

 
Vietu  
skaits 

 
Izlaiduma 

 gads 

Izcenojums  (Ls/km) Izcenojums (EUR/km) 

bez  
PVN 

PVN 
(21%) 

ar  
PVN 

bez  
PVN 

PVN 
(21%) 

ar 
PVN 

1.  Dagdas novada  
pašvaldība 

autobuss 
pasažieru 

VW Crafter,  
JL 8101 

19+1 2013. 0,32 0,07 0,39 0,46 0,10 0,56 

vieglais 
pasažieru 

Chevrolet Captiva,  
GO 3331 

6+1 2007. 0,28 0,06 0,34 0,40 0,08 0,48 

kravas VW Transporter,  
FP 4563 

2+1 1996. 0,22 0,05 0,27 0,31 0,07 0,38 

2. Aleksandrovas  
internāt- 
pamatskola 

vieglais 
pasažieru 

VW Passat,  
EV 9735 

4+1 1995. 0,24 - - 0,34 - - 

vieglais 
pasažieru 

VW Transporter,  
GB 6782 

8+1 2001. 0,28 - - 0,40 - - 

autobuss 
pasažieru 

Mersedes Benz Sprinter, 
GK 295 

16+1 1997. 0,32 - - 0,46 - - 

autobuss 
pasažieru 

VW Crafter,   
HL 8035 

19+1 2010. 0,32 - - 0,46 - - 

3. Asūnes pagasta  
pārvalde 

vieglais  
pasažieru 

VW Sharan,  
GE 4204 

6+1 1999. 0,23 0,05 0,28 0,33 0,07 0,40 
 

4. Andrupenes 
pagasta pārvalde 

vieglais pasažieru Opel Zafira,  
FF 2677 

6+1 2004. 0,20 0,04 0,24 0,28 0,06 0,34 

vieglais Citroen Berlingo,  4+1 2006. 0,20 0,04 0,24 0,28 0,06 0,34 



pasažieru GC 4826   

  mikroautobuss Renault Master,  
FS 4902 

15+1 2006. 0,28 0,06 0,34 0,40 0,08 0,48 

  autobuss 
pasažieru 

VW Crafter, 
 JL 8104 

19+1 2013. 0,32 0,07 0,39 0,46 0,10 0,56 

5. Bērziņu pagasta 
pārvalde 

autobuss Mitsubishi L300, FN8514 8+1 1997. 0,20 - - 0,28 - - 

Vieglā 
automašīna 

Ford Galaxy,  
GS 7199 

4+1 2001. 0,16 - - 0,23 - - 

6. Ezernieku pagasta 
pārvalde 

mikroautobuss Mercedes Benz,  
EJ 8603 

14+1 2002. 0,30 - - 0,43 - - 

autobuss Setra, HF 2848 52+1 1993. 0,60 - - 0,85 - - 

7. Konstantinovas 
pagasta pārvalde 

pasažieru 
autobuss 

Setra S211 HD,  
HG 7506 

40+1 1993. 0,64  - - 0,91 - - 

8. Ķepovas pagasta  
pārvalde 

autobuss 
pasažieru 

Mercedes Benz,  
FS 8340 

16+1 2006. 0,39 - - 0,55 - - 

9. Svariņu pagasta  
pārvalde 

mikroautobuss VW Transporter,  
FN 4953 

8+1 2005. 0,28 - - 0,40 - - 

autobuss Setra 213, GS 3764 39+1 2007. 0,55  - - 0,78 - - 

vieglais pasažieru Audi A6,  
GL 9979 

4+1 2007. 0,28 - - 0,40 - - 

10. Šķaunes pagasta 
pārvalde 

mikroautobuss VW Caravella,  
EZ 79130 

7+1 1995. 0,25 0,05 0,30 0,36 0,08 0,44 
 

11. Andzeļu pagasta 
pārvalde 

autobuss 
pasažieru 

VW Crafter,  
JM 7679 

16+1 2014. 0,32 - - 0,46 - - 

 
Transporta pakalpojumiem līdz 50 km, papildus apstiprinātajam izcenojumam par 1 km tiek piemērots laika tarifs                                            
1,00 Ls/h vai 1,42 EUR/h  bez PVN,  kas sastāda 1,21 Ls/h vai  1,72 EUR/h ar PVN (21%).  
 
                                   Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                                                               S.Viškure 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2014.gada 20. marta sēdē 
(protokols Nr.6, 6.§) 

 
 

GROZĪJUMI Nr.1 
 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 
štatu saraksti un mēnešalgu likmes 

 
 

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu saraksts un mēnešalgu 
likmes no  2014.gada 1.aprīļa 

Nr. Štata vienības nosaukums Skaits Likme (Ls) Likme (EUR) 

1. Nodaļas vadītājs 1 620,58 883,00 

2. Izglītības darba speciālists 1 490,56 698,00 

3. Sporta pasākumu organizators *¹ 0,5 470,18 669,00 

4. Kultūras metodiķis 1 470,18 669,00 

5. Skolotājs logopēds  0,5 280,42 399,00 

6. Izglītības psihologs  0,4 280,42 399,00 

 Mēnešalgas kopā: 4,4 2 068,77 2 943,60 

 

*¹- ar 01.04.2014. samazināta Sporta pasākumu organizatora štata vienība  no 1  līdz 0,5 
slodzēm. 

 

 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                           S.Viškure 
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2014.gada 20. marta sēdē 
(protokols Nr.6, 10.§) 

 
 

Nolikums par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu 
„SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2014” 

  
Izdots saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  
12. panta un 41.panta pirmās daļas 2.punktu  
 

I.Vispārīgie jautājumi  
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projekti 

Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
(turpmāk – Konkurss).   

2. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Dagdas  novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem (turpmāk – Finansējums), kopā EUR 5000.00.   

3. Uz Finansējumu var pretendēt projektu grupa, kas sastāv no vismaz 5 (pieciem) novada 
iedzīvotājiem (turpmāk – Grupa). Gadījumā, ja projekta īstenošanā iesaistīts nekustamais 
īpašums, Grupai nepieciešams saņemt normatīvos aktos paredzētos saskaņojumus no 
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka. Katras Grupas dalībnieki drīkst piedalīties tikai 
vienā projektu grupā. Grupa var būt:  

3.1. biedrība vai nodibinājums;   
3.2. nereģistrēta iedzīvotāju grupa;   
3.3. Grupas dalībnieku vecums: projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam;   
3.4. pārējo dalībnieku vecums nav ierobežots.   

4.  
5. Grupa projekta īstenošanas finansēšanai var piesaistīt partneri. Partneris var būt:  

5.1. fiziska persona;   
5.2. juridiska persona, izņemot:  

5.2.1. juridiskas personas, kas darbojas kā fondi un piešķir finansējumu saskaņā 
ar saviem konkursa nolikumiem un  

5.2.2. juridiskas personas, kas darbojas azartspēļu, tabakas vai alkohola ražošanas 
vai izplatīšanas jomā.   

6. Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst visiem no šiem 
nosacījumiem:  

6.1. rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā;  
6.2. būs publiski pieejami;  
6.3. tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.  

7. Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija 
sastāv no četriem dalībniekiem, kā arī Komisijas priekšsēdētāja – kopā piecas personas. 
Komisijas dalībnieks nevar būt nevienas projekta Grupas sastāvā, kā arī nevar būt tās 
partneris. Darbs Komisijas sastāvā ir brīvprātīgs un tiek veikts bez atlīdzības.   

8. Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 
30.aprīlim. Apstiprinātie projekti īstenojami no 2014.gada 10.maija un pabeidzami ne vēlāk 
kā 2014.gada 30.septembrī.  

9. Paziņojums par Konkursu tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv, Pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Dagdas novada ziņas”, kā arī izvietots novada teritorijā 
sludinājumiem paredzētās vietās.   
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10. Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai vietnē www.dagda.lv vai saņemams bez 
maksas, drukātā veidā Domē, Alejas ielā 4, Dagdā, Attīstības un plānošanas nodaļā 2.stāvā, 
uzreiz pēc Konkursa izsludināšanas.  

 
II. Konkursa mērķi un nosacījumi  

11. Konkursa mērķi ir finansiāli atbalstīt:   
11.1. Grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju 

un viesu labumam;   
11.2. iespēju Grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;  
11.3. pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.  

12. Vienam projektam var piešķirt Finansējumu ne vairāk kā EUR 500.00 
13. Projektam noteikts šāds finansējums:  

13.1.  Ja projekta kopējā summa ir 1000,- EUR vai vairāk, tad katru atbalstīto projektu 
Pašvaldība līdzfinansēar naudas summu 500,- EUR apmērā. Projekta darba 
grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz 500,- EUR apmērā.  

13.2.  Ja projekta kopējā summa ir mazāka kā 1000,- EUR, tad katru atbalstīto projektu 
Pašvaldība līdzfinansē 50 % apmērā no kopējās summas (līdz 500,- EUR vienam 
projektam). Projekta darba grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums 50% 
apmērā (līdz 500,- EUR).  

14. Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas:  
14.1. inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;  
14.2. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā 

ar šī nolikuma 15.punktā uzskaitītajām izmaksām.  
15. Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas:  

15.1. Pakalpojumu izmaksas, kuras saistītas ar mērķa sasniegšanu, piemēram, kāpņu 
telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma 
aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums, u.c.;  

15.2. pieteikuma sagatavošanas  izmaksas ; 
15.3. prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā 

iesaistītajām personām;  
15.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;  
15.5. inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa var izmantot turpmākajā savā 

darbībā, vai gūt no tā ienākumus;  
15.6. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;  
15.7. izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu un izmaksas, kas jau tiek 

finansētas no citiem finanšu avotiem.  
16. Konkursam var pieteikt projektus, kuriem nav piešķirts cits finansējums no kārtējā gada 

Dagdas novada pašvaldības budžeta vai kāda cita fonda līdzekļiem.  
17. Konkursa ietvaros Grupa var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu, bet saņemt 

Finansējumu katra Grupa var tikai viena projekta īstenošanai.  
18. Konkursa ietvaros netiek vērtēti pieteikumi par tādu projektu īstenošanu, kuros nepiedalās 

dalībnieki no Dagdas novada, kas tiek īstenoti ārpus Dagdas novada teritorijas vai kuru 
radīto labumu guvēji nav Dagdas novada iedzīvotāji.  

19. Projektu piemēri:  
19.1. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un atjaunošana;  
19.2. daudzdzīvokļu ēkas  teritorijas  apzaļumošana  vai  apkārtnes 

labiekārtošana;  
19.3. sporta laukumu vietu ierīkošana;  
19.4. dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;  
19.5. brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabošana un izveidošana;  
19.6. rokdarbu telpas remonts.  
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20. Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas 
nodaļa - tālrunis 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv    

 
III. Pieteikuma iesniegšana  

20. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 30.aprīlim plkst. 17:00 (turpmāk 
– Termiņš).   

21. Projekta pieteikums sastāv no:  
21.1. pilnībā aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);  
21.2. projekta vadītāja CV;  
21.3. apliecinājuma vēstules (6.pielikums) par līdzfinansējumu;  
21.4. saskaņojuma lapas (4.pielikums un 5.pielikums - atkarībā no nekustamā īpašuma 

veida un īpašnieku skaita), kura nepieciešama tādu projektu īstenošanai, kuri skar 
nekustamo īpašumu;  

21.5. ja pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā nekustamā īpašumā paredzēts 
veikt darbības (piem. teritorijas labiekārtošanu), kas nav uzskatāmas par 
būvniecību normatīvo aktu izpratnē, atbalsta pretendents iesniedz saskaņojumu ar 
pašvaldību par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības valdījumā vai 
īpašumā esošā teritorijā (7.pielikums), kā arī Dagdas novada pašvaldības 
izsniegtu izziņu par to, ka attiecīgajā īpašumā tādas iespējams veikt. Jautājumu 
par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā 
teritorijā izskata pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un sniedz atzinumu.  
21.5.1. Iesniegums Attīstības un plānošanas nodaļā atzinuma saņemšanai ir 

jāiesniedz Domē, Alejas iela 4, Dagdā vai nosūtot uz e-pasta adresi 
dome@dagda.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu līdz 
2014.gada 10.aprīlim plkst.13:00. Iesniegumam jāpievieno paredzēto 
darbu vizuāls attēlojums vai paredzēto objektu izvietojuma plāns.  

22. Grupa iesniedz projektu pieteikumu, adresējot to „Konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 
2014””,  

22.1. līdz Termiņam:   
22.1.1. slēgtā aploksnē Domē, Alejas ielā 4, Dagdā papildus projektu pieteikumu 

tā iesniegšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi 
dome@dagda.lv , vai  

22.1.2. nosūtot uz e-pasta adresi dome@dagda.lv, parakstot projekta pieteikuma 
iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu,   

22.2. ar pasta zīmogu ne vēlāk kā divas dienas pirms Termiņa, sūtot pa pastu uz adresi 
Alejas iela 4, Dagda, dagdas novads, LV-5674, papildus projektu pieteikumu tā 
nosūtīšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi dome@dagda.lv .  

23. Pieteikumi, kas nav sagatavoti saskaņā ar šo nolikumu, vai arī ir iesniegti pēc Termiņa, tiek 
noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Projekta pieteikums netiek izsniegts atpakaļ iesniedzējam. 
Papildus pievienoto dokumentu esamība, kvalitāte vai apjoms neietekmē projektu vērtēšanu.  

 
IV. Projektu vērtēšana pirms Finansējuma piešķiršanas  

24. Komisija izskata visus iesniegtos projektu pieteikumus un pēc saviem ieskatiem apmeklē 
Grupas, kas būs iesniegušas projektus. Apmeklējuma laikā, pirmkārt, lemj par projekta 
atbilstību kritērijiem (2.pielikums) un, otrkārt, par to, kurus projektus atbalstīt, ja pieteikto 
projektu skaits pārsniedz atbalstāmo projektu skaitu. Šai gadījumā svarīgākais atlases 
kritērijs ir vietējās dzīves kvalitātes uzlabojumu apjoms un veiksmīgs finansiālais plāns.   

25. Kvalitatīvu projekta pieteikumu raksturo tas, ka iecerētais projekts ir detalizēti un pilnībā 
aprakstīts, skaidri formulēti projekta mērķi, mērķauditorija un sagaidāmie rezultāti, loģiski 
izklāstītas plānotās aktivitātes dažādos projekta posmos, budžeta precizitāte un izmaksu 
pamatotība, un – ja nepieciešams - paredzēti mehānismi līdzfinansējuma piesaistei.  

mailto:artjoms.gekiss@dagda.lv
mailto:dome@dagda.lv
mailto:dome@dagda.lv
mailto:dome@dagda.lv
mailto:dome@dagda.lv
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26. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli 
tiek glabāti pašvaldībā atbilstoši lietvedības prasībām.  

27. Ja Komisijas dalībnieks ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma 
izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas dalībniekus un nepiedalās šā pieteikuma 
vērtēšanā.  

28. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja 
tiesības.  

29. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Grupas pieprasīt 
papildu informāciju par projektu.  

30. Komisijas priekšsēdētājs lēmuma pieņemšanai var sasaukt atsevišķu Komisijas sēdi, kurā 
Grupa, kas iesniegusi projekta pieteikumu, tiek uzaicināta prezentēt un aizstāvēt savu 
projekta pieteikumu.    

31. Komisijas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Termiņa beigām.   
32. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas 

dalībnieku skaita. Lēmumu par Finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem pieteikumiem 
pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgās daļās, Komisijas priekšsēdētāja balss ir 
izšķirošā.  

33. Komisija pieņem lēmumu, kādā apmērā un kādām izmaksu pozīcijām Finansējums tiek 
piešķirts. Komisija var noteikt, ka Finansējums tiek piešķirts pa daļām.  

34. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt Finansējumu.  
35. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Konkursa Komisijas sēdes Komisijas sekretārs 

elektroniski informē Grupu par Komisijas lēmumu.  
36. Ja kāds Konkursā atbalstītais projekts netiek īstenots, Komisija lemj par neizmantotā 

Finansējuma piešķiršanu citā kalendārajā gadā plānotā projektu Konkursa organizēšanai.  
37. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Dagdas novada ziņas”.   
 

V. Projektu īstenošana un norēķinu kārtība  
39. Apstiprināto projektu īstenotāji slēdz līgumu (8.pielikums) ar Pašvaldību par projekta 

īstenošanu.  
40. Projekta izdevumu finansēšanai Grupa iesniedz Pašvaldībai rēķinu ar Pašvaldības 

rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldība pēc 
pieprasījuma izsniedz garantijas vēstuli. 

41. Projekta īstenošanas gaitā Grupa plāno un nodrošina vismaz vienu ar projekta īstenošanu 
saistītu informatīvo pasākumu. Grupa nodrošina, lai visos ar projektu saistītajos 
informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās 
runās būtu iekļauta atsauce par Konkursa organizētāju un piešķirto Finansējumu, tai skaitā 
pievienojot Dagdas novada logo.  

42. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko Grupa veic projekta īstenošanas gaitā, jāatbilst attiecīgo 
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šim mērķim nepieciešamās atļaujas, 
saskaņojumus u.c. nodrošina Grupa.  

43. Grupa saglabā visus izmaksas attaisnojošos dokumentus, kas sagatavojami, norādot ar 
Grupu noslēgtā līguma numuru un projekta nosaukumu, un pievieno tos projekta pārskatam.  

 
VI. Projektu vērtēšana pēc projektu īstenošanas  

45. Projektu īstenotāji iesniedz projekta pārskatu (3.pielikums) ne vēlāk kā 2014.gada 
15.oktobrī.   

46. Komisija apmeklē visas īstenoto projektu vietas un sēdē balsojot izvēlas labāko projektu, 
ņemot vērā projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku skaitu, labuma guvēju skaitu, kā arī 
vērtējot projekta informatīvo pasākumu panākumus konkursa publicitātes veicināšanā.   
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47. Ja projekts ir pasākums ar konkrētu norises datumu, projekta īstenotājiem ir pienākums par 
šo datumu informēt projekta koordinatoru vismaz 10 (desmit) dienas pirms pasākuma 
norises, lai tiktu rasta iespēja pieaicināt Komisijas dalībniekus.  

48. Visu projektu rezultāti tiek apkopoti un prezentēti Dagdas novadā rīkoto Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas svinību laikā. Katrai projekta grupai tiek pasniegts 
apliecinājums par dalību Konkursā.  

 
VI. Noslēguma jautājums  

49. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā.  
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētāja                                   S.Viškure   
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1.pielikums  
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
  

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA  

1. Projekta nosaukums  
Nosaukumam jāietver projekta satura ideju!  

  

  
2. Projekta grupa (Aizpilda TIKAI nereģistrētas grupas)  

Projekta grupas nosaukums     

Projekta vadītāja vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums, mēnesis, gads  Vārds, Uzvārds, datums/mēnesis/19..  

Adrese saziņai par projektu    

Kontakttālrunis    E-pasts    

  
2.1. Projekta grupa (Aizpilda TIKAI juridiskas personas (biedrības un nodibinājumi)  

Nosaukums    

Vadītāja vārds, uzvārds    

Projekta vadītāja vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums, mēnesis, 
gads  

Vārds, Uzvārds, datums/mēnesis/19..  

Juridiskā adrese    

Kontakttālrunis    E-pasts    

  
3. Bankas rekvizīti  

Bankas nosaukums    

Bankas kods    

Konta numurs  
  
  

Reģistrācijas numurs/personas kods    
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4. Projekta īstenošanas termiņš  
Ievērojiet, ka konkursā īstenojamo projektu pabeigšanas termiņš ir 2014.gada 30.septembris.  

datums/mēnesis/2014.  

  
5. Projekta kopsavilkums  

Lūdzu, kodolīgi aprakstiet sava projekta ieceri, ietverot informāciju par situāciju pirms 
projekta īstenošanas, kas raksturotu projekta nepieciešamību, projekta mērķi, ieguvējus no 
projekta! Līdz 50 vārdiem.  
  
Šeit minētā informācija būs publiski pieejama pēc tam, kad tiks noslēgts līgums par projekta 
īstenošanu.  
 
  

6. Projekta mērķis  
Vienā teikumā vai frāzē. Mērķim jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes 
uzlabošanu savā apkārtnē.  

  

7. Projekta uzdevumi Ne 
vairāk kā trīs  
1.  
2.  
3.  
  

8. Situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums  
Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem – kāpēc projekts jāīsteno, kas būs ieguvēji, kāda būs 
projekta rezultātu ilgtspēja! Līdz 75 vārdiem.  
  
  

9. Projekta aktivitāšu apraksts  
Lūdzu, aprakstiet plānotās aktivitātes! Ne vairāk kā pāris rindas par katru aktivitāti.  
Aktivitāšu īstenošanas grafiks aizpildāms 14.punktā.  

1.  
2.  
3.  

10. Informācija par projekta grupu (Aizpilda TIKAI nereģistrētas grupas)  
A. Norādiet dalībnieku vārdus, uzvārdus un pāris vārdos raksturojiet viņus (piemēram, 
skolnieks, pensionēts aktieris, trīs bērnu māmiņa, uzņēmējs atvaļinājumā). Atcerieties, ka 
grupā jābūt vismaz 5 dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet sarakstu ar papildu 
numerāciju.   
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B. Nobeigumā aprakstiet grupu kopumā – varat minēt tās veidošanos, kopējo vēsturi, 
intereses vai jebkādu citu attiecināmu informāciju - ne vairāk kā 5 rindiņas.  

A. 1.  
2.  
3. 
4. 
5. 

 
B. Kopējais grupas apraksts   
  

10.1. Informācija par projekta grupu (Aizpilda TIKAI juridiskas personas  
(biedrības un nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības))  

A. Aprakstiet juridiskās personas darbību – varat minēt tās veidošanos, kopējo vēsturi, 
intereses, iepriekšēju pieredzi projektu īstenošanā vai jebkādu citu attiecināmu informāciju - 
ne vairāk kā 5 rindiņas.  

A.   
  
  
11. Informatīvie pasākumi  
Lūdzu, uzskaitiet, kā plānojat informēt iedzīvotājus par savu projektu un tā rezultātiem, vai 
domājat jau pašā īstenošanā iesaistīt papildu palīgus.  

   

12. Paredzamie rezultāti  
Numurējiet un aprakstiet plānotos projekta rezultātus. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet 
sarakstu ar papildu numerāciju.  
1.  
2.  
3.  
  
13. Projekta budžets  
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu ailes.  

  

Nr.  Izmaksu veids  Aktivitātes  
Nr. *  Mērvienība  Daudzums  Plānotās 

izmaksas  

1.            

2.            

3.            

...            
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Kopā:    

Finansējuma īpatsvars    

     

Konkursa ietvaros prasītā 
finansējuma apjoms (EUR, %)      

Līdzfinansējums (EUR, %)  
  
  

  

* Aktivitāšu grafikā (14.punktā.)  
14.  Aktivitāšu grafiks  

Jābūt saskaņotam ar citām veidlapas daļām t.sk. 4., 9. un 13. punktu.  

      2014.     

Nr.  Aktivitāte     
V  VI  VII  VIII  IX  Atbildīgā 

persona**  

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

...  Projekta gaitas un rezultātu foto 
dokumentēšana                

...  Projekta īstenošanas pārskata 
sagatavošana un iesniegšana              Projekta 

vadītājs  
      Kopā:    

** vārds, uzvārds - jābūt minētai starp personām, kas uzskaitītas 10.punktā  
Projekta vadītāja paraksts:  
  
  
                                                   _______________________________________  
  
  

  
Aizpilda TIKAI juridiskas personas (biedrības un nodibinājumi) Vadītāja 
paraksts:  
  
  
                                                   _______________________________________  
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2.pielikums  

Konkursa nolikumam  
„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 

  
  

Projekta vērtēšanas kritēriji pirms projekta īstenošanas 
 

Vērtēšanas kritērijs  Apraksts  Vērtējuma 
skala  

Sabiedriskais 
nozīmīgums  

Projekta rezultāti un labumi ir publiski 
pieejami (izslēdzošs kritērijs).  
Projekts būtiski uzlabo sabiedrības dzīves 
kvalitāti.  
Dalībnieku skaits, kas piedalās projekta 
ieviešanā.  

5-10  

Konkursa projekta 
praktiskā īstenošana  

Cik ekonomiski izdevīgi, finansiāli pamatoti 
un kontrolējami projekts  
var tikt īstenots. Projekta dalībnieku 
motivācija.  

3-7  

Projekta pieteikums  Idejas apraksts ir skaidrs un saprotams  1-3  

Radošā pieeja  Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, 
novatorisms  

1-3  

Rezultātu ilgtspēja  Projekta rezultāti ir vienreizēji vai labums 
gūstams ilgākā laika periodā.  

1-3  
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3.pielikums  
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
  

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS  
Šajā pārskatā projekta īstenotājam (projekta grupai) ir jāraksturo paveiktais darbs – 
jāizklāsta, kādus rezultātus izdevās sasniegt, kāda bija projekta gaita, kas piedalījās, ko 
katrs darīja.  

Tāpat jānorāda, kādas izmaiņas piedzīvoja projekts īstenošanas gaitā un kādēļ. 
Izklāstiet, ja bija kādi īpaši apstākļi un kā tie ietekmēja projektu. Raksturojiet, kā 
projektu uztvēra apkārtējie.  

Pievienojiet pamatojuma dokumentus Finansējuma izlietojumam!  

Pievienojiet vismaz 10 fotogrāfijas (elektroniskā formātā) un sarakstā uzskaitiet to nosaukumu 
un pretī – to aprakstu.  

1. Projekta nosaukums  
Nosaukumam jāsakrīt ar projekta pieteikuma veidlapā norādīto  

  

  
2. Projekta rezultāti Pastāstiet, 

kas ir paveikts.  
  
  
  
Vai projektu izdevās īstenot tā, kā sākotnēji plānojāt? Vai projekta mērķis tika sasniegts? Ja 
nē, kas notika citādāk?  
  
  
  
  

3. Projekta mērķgrupa  
Aprakstiet projekta mērķgrupu. Kādas iedzīvotāju grupas guvušas vislielāko labumu projekta 
īstenošanas rezultātā? Raksturojiet, kāda ir projekta ietekme uz šo mērķgrupu.  
  
  
  
  

4. Projekta ietekme  
Ko īstenotais projekts dod vietējiem iedzīvotājiem? Vai uzlabojusies dzīves kvalitāte 
novadā? Kā tas izpaužas? Kādu ieguldījumu projekts devis novada problēmu risināšanā?  
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5. Projekta īstenošana  
Norādiet, cik cilvēku iesaistījās projekta īstenošanā. Īsi raksturojiet, kā darbojās projekta 
grupa. Pastāstiet arī, ja piedalījās neplānoti dalībnieki.  
  
  
  
  

6. Īpašie apstākļi  
Vai projekta gaitā notika kas neparedzēts, kas būtiski ietekmēja projekta gaitu – veicināja 
īstenošanu vai, iespējams, kavēja tā norisi.  
  
  
  
  

7. Atziņas  
Vai rezultāts atbilst sākotnējam redzējumam? Vai novada iedzīvotāji un viesi interesējas par 
jūsu paveikto darbu? Kādas atsauksmes esat dzirdējuši?  
  
  
  
  

8. Ieteikumi  
Aprakstiet, ja jūsu grupai ir kādi ieteikumi, kas saistīti ar šādu konkursu rīkošanu vai 
iedzīvotāju pašu īstenojamu darbu veicināšanu nākotnē.  
  
  
  
  

9. Piešķirtā finansējuma izlietojums  
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu ailes.  

 

Nr.  Izmaksu veids  Plānotās 
izmaksas  

Izlietotā  
summa  Pamatojuma dokuments  

1.          

2.          

3.          

...          

Kopā:       

Atlikums (ja ir):    
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Pārskatam jāpievieno visus pamatojuma dokumentu oriģinālus!  
  

10. Fotogrāfiju saraksts  
Fotogrāfijām jāsniedz pilnvērtīgs priekšstats gan par projekta gaitu, gan tā rezultātiem. Šajā 
sadaļā pievienojiet arī informāciju par afišām, videomateriāliem, programmiņām u.tml.  

Nr.  Fotogrāfijas nosaukums  Komentārs  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  
Projekta vadītāja paraksts:  
  
  
                                                   _______________________________________  
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4.pielikums 
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
 

SASKAŅOJUMA LAPA 
 

Dagdā, Dagdas novadā  
2014.gada ___._________  
 
Sakarā  ar  ___________________________________________________  ierosinājumu   
    (projekta grupas nosaukums)  

_____________, ___________________ ielā Nr.____, veikt _____________________  
 
______________________________________________________________________,  
      (vietas nosaukums)  

mēs, mājas ____________________________, ______________________ielā Nr.____ 
kopīpašnieki, saskaņojam   
    
projekta „_________________________________________________________” ieceri   
      (projekta nosaukums)  

saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem:  

Dzīvokļa Nr.  Īpašnieka vārds, uzvārds  Saskaņojuma datums  Paraksts  

1  2  3  4  
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1  2  3  4  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Saskaņojuma ar zemes īpašnieku, ja atšķiras no ēkas īpašnieka/iem  

______________________________________________________________________  
  (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)  

Saskaņošanu veica __________________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis)  

______________________________________________________________________  
(datums, paraksts) 
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5.pielikums  
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 

 

SASKAŅOJUMA LAPA 
 

Dagdā, Dagdas novadā 
2014.gada ___._________  
 
Sakarā ar ___________________________________________________ ierosinājumu   
    (projekta grupas nosaukums)  
  
_____________, ______________ ielā Nr.____, veikt __________________________  
 
____________________________________________________________________,es,  
       (vietas nosaukums)  
zemes____________________, __________________________ielā Nr.____ īpašnieks,   
  
saskaņoju   
    
projekta „_________________________________________________________” ieceri   
      (projekta nosaukums)  

saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem:  

  

  

______________________________________________________________________  
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 

  

Saskaņošanu veica __________________________________________________________  
                    (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis)  

  

______________________________________________________________________  
(datums, paraksts) 
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6.pielikums  
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
  

APLIECINĀJUMS 
 

Dagdā, Dagdas novadā  
 2014.gada ___._________  
 
Sakarā ar ___________________________________________________ ierosinājumu   
    (projekta grupas nosaukums)  
_____________, ___________________ ielā Nr.____, veikt _____________________  
 
____________________________________________________________________, es,  

(vietas nosaukums) 
______________________________________________________________________,   

(Vārds, uzvārds) 
  
darbojoties saskaņā ar statūtiem, uzņēmuma  _________________________________,   
                                                                                        (Nosaukums)  
  
juridiskā adrese _________________________________________________________  
  
Reģ. Nr. ________________________,  personā  
  
(ja neattiecas – dzēst!)  
  
apliecinu gatavību līdzfinansēt augstākminēto projektu __,__EUR (___eiro__ centi) apmērā,   
  
piešķirot Grupai materiālus iepriekšminētā vērtībā līdz 2014.gada __.__________.  
  
  

______________________________________________________________________  
  (paraksts, paraksta atšifrējums, datums)  
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7.pielikums  
Konkursa nolikumam  

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
 

SASKAŅOJUMA LAPA 

(pašvaldības valdījumā vai īpašumā esoša zemes teritorija)  

 
Dagdā, Dagdas novadā 
 2014.gada ___._________  
 
 
Sakarā  ar  _______________________________________________  ierosinājumu   
    (projekta grupas nosaukums)  

_____________, ___________________ ielā Nr.____, veikt _____________________  
 

______________________________________________________________________,  
(vietas nosaukums) 

pašvaldība kā zemes________________, __________________________________ielā   

Nr.____ īpašnieks, saskaņo projekta   

„_____________________________________________________________________”  
      (projekta nosaukums)  

ieceri saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem.  

  

Saskaņošanu veica   

_________________________________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, amats, paraksts)  

 Pielikumā:  

1. Dagdas novada pašvaldības Būvvaldes izsniegta izziņa par plānoto darbību atbilstību 
būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem un.  

2. Attīstības un plānošanas nodaļas atzinums par atbilstību Dagdas novada pašvaldības 
teritorijas plānojumam.  
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8.pielikums  
          Konkursa nolikumam           

„Sabiedrība ar dvēseli 2014” 
 

 LĪGUMS Nr. _____ 
Par projekta finansēšanas un realizācijas kārtību 

 

Dagdā 2014.gada ________ 
 

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība), tās izpilddirektora 
XXXXXXXXXXX personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un 

projekta darba grupa „...................................” (turpmāk tekstā – Īstenotājs), tās 
kontaktpersona ................................, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā Puses), 
noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Šis līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības 
starp Pusēm, realizējot darba grupas projektu „_________” 

1.2. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un 
veikšanai, kas ir vērsta uz projekta īstenošanu. 

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

2.1. Šis līgums tiek slēgts pamatojoties uz: 
2.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu un tam klāt pievienotiem 

dokumentiem (turpmāk tekstā – Projekta iesniegums); 
2.1.2. Projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2014” projektu izvērtēšanas 

komisijas sēdes lēmumu; 
2.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar apstiprināto Projekta iesniegumu. 
2.3. Projekta iesniegums ietver sevī visus nepieciešamos dokumentus, tai skaitā budžetu, 

aprakstus, skices u.c., kuri netiek atgriezti Īstenotājam un glabājas Dagdas novada 
pašvaldībā;  

2.4. Projekta īstenošanas laiks tiek noteikts līdz 2014.gada 30.septembrim. 
2.5. Šis līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no 

kuriem viens glabājas Pašvaldībā, viens pie Īstenotāja. 
2.6. Šis līgums ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei. 
 

3. FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI 
 

3.1. Projekta kopējais finansējums sastāda EUR ____. Finansējums izlietojams Projekta 
iesniegumā norādīto pasākumu realizācijai, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
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3.2. Maksājumi no Finansējuma Projekta budžetā paredzētajiem pasākumiem veicami 
projekta īstenošanas ietvaros. 

3.3. Projekta izdevumu finansēšanai Īstenotājs iesniedz Pašvaldībā rēķinu ar Pašvaldības 
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldība pēc 
pieprasījuma izsniedz garantijas vēstuli. 

3.4. Pašvaldība veic rēķina apmaksu 10 darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
 

4.1. Īstenotājs pirms Projekta realizācijas darbu uzsākšanas apņemas nepieciešamības 
gadījumā, ja to prasa Projekta specifika, saņemt visas nepieciešamās atļaujas no LR 
kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta realizāciju atbilstoši Projekta 
iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei. 

4.2. Īstenotājs Projekta realizācijas darbu izpildes gaitā apņemas: 
4.2.1. veikt Projekta realizācijas darbu izpildi saskaņā ar Projekta iesniegumā 

norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas prasībām; 
4.2.2. izmantot Finansējumu Projekta realizācijas darbu izpildes nodrošināšanai 

saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas 
prasībām; 

4.2.3. Projekta īstenotāja pienākums ir veikt objekta un realizēto darbu 
dokumentēšanu fotogrāfijās (pirms darbu veikšanas, darbu gaitā, pēc 
paveiktajiem darbiem).  

4.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā informēt projekta 
koordinatoru Dagdas novada pašvaldībā Artjomu Gekišu (kontakttālrunis: 
65681437, e-pasts: artjoms.gekiss@dagda.lv), saskaņā ar šī līguma 
noteikumiem, par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām darba 
uzdevumā noteikto aktivitāšu realizācijai (ja kādu no aktivitātēm kaut kādu 
iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt), ar to saistītām izmaiņām Finansējuma 
izmantošanā un šī līguma izpildē. 

4.2.5. iesniegt Pašvaldībai projekta īstenošanas pārskatu tiklīdz projekts ir pilnībā 
īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.oktobrim. 

4.2.6. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par 
projekta īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu 
izpildi. 

4.2.7. Pašvaldība 2 (divu) nedēļu laikā no projekta īstenošanas pārskata 
iesniegšanas iepazīstas un apstiprina to vai arī pilnīgi vai daļēji noraida, ja 
tiek atklātas nepilnības, neprecizitātes vai citas nelikumības Projekta 
realizācijas gaitā un Finansējuma izlietošanā, vai Īstenotājs nav iesniedzis 
visus nepieciešamos dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai. 

4.2.8. Ja Projekta realizācijā, Finansējuma izlietošanā tiek atklātas nepilnības vai 
nelikumības, Pašvaldība brīdina par līguma vienpusēju laušanu, dodot 
termiņu nepilnību novēršanai. Ja konstatētās nelikumības, nepilnības netiek 
novērstas Pašvaldības noteiktajā termiņā, Īstenotājam ir pienākums atmaksāt 
Pašvaldībai summu par jau apmaksātajiem rēķiniem pilnā apmērā.  

4.2.9. Jebkuras citas darbības (pasākumi)  no Īstenotāja puses, kas saistītas ar 
pašvaldības finansējuma izmantošanu citiem Projektā nenorādītiem mērķiem, 
bez saskaņošanas ar Pašvaldību, nav pieļaujamas. 
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4.2.10. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Pašvaldībai vai Pašvaldības 
pilnvarotām personām, visu dokumentāciju, ko tie uzskatīs par nepieciešamu 
un pieprasīs no Īstenotāja. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar 
Projekta realizācijas gaitu un nosūtīt savus ekspertus uz Projekta realizācijas 
vietu. 

4.2.11. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pašvaldībai radītiem 
zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot šī līguma 
nosacījumus un noteikumus. 

4.2.12. Īstenotājam nav tiesību nodot trešajām personām ar šo līgumu uzņemtās 
saistības. 

 

5. CITI NOTEIKUMI 
 

5.1. Gadījumā, ja Īstenotājs 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, bez pamatota iemesla (iemeslu 
par pamatotu vai nepamatotu atzīst Pašvaldība), neveic Projekta īstenošanu, tad 
Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to 
Īstenotājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

5.2. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Īstenotājs nepilda šī līguma 
nosacījumus un noteikumus, ar to rakstiski paziņojot Īstenotājam 10 (desmit) darba 
dienas iepriekš. 

5.3. Visas šī līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tās ir 
parakstījušas abas Puses. 

5.4. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību 
neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes 
rezultātā, ko puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu 
iestāšanos 10 darba dienu laikā jāinformē otra puse. 

5.5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja 
vienošanās netiek panākta, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikās likumdošanā 
noteiktā kārtībā. 

 

6. PUŠU REKVIZĪTI 
 

Dagdas novada pašvaldība 
Reģ.Nr. 90000041224 
Adrese: Alejas iela 4, Dagda,  
Dagdas novads, LV-5674  
Konta Nr. LV72UNLA0050018182302 
Banka: AS „SEB banka” 
 
 
______________________________________ 
 
Izpilddirektors   xxxxxxxxxxxxx 
 

  
XXXXXXXXXXX 
 
Adrese: xxxxxxxxxxxxxx 
Dagdas novads, LV- 
Tel.xxxxxxxx,  
e-pasts: xxxxxxx@xxxxxx.lv 
 
_________________________________________ 
 
xxxxxxxxxxxxxx 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxxx.lv


Pielikums 
Dagdas novada domes 20.03.2014. lēmumam  

„Par konkursu „Lauksaimnieks -2014” 
(protokols Nr.6, 16.§) 

 
VĒRTĒŠANAS TABULA 

 
Vērtējamais priekšmets Punktu  

skaits 
I Kopējie vērtēšanas kritēriji visām saimniecībām:  
1. Kopējais iespaids, vērtējot pieejas ceļus, ceļmalas, grāvmalas ainavu. 0-5 
2. Plānojuma lietderīgums, tā atbilstība darba un atpūtas vajadzībām, sētas funkciju ērts 
izvietojums. 

0-5 

3. Vides pievilcīgums un mājīgums. 0-5 
4. Saimnieciskā pagalma, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība, glītums. 0-5 
5.Saimniecības atpazīstamība: reklāma, produkcijas realizācija un konkurēt spēja tirgū. 0-5 
6. Ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi, novērtējums 0-5 
II Lauksaimniecikās darbības vērtējums:  
1. Augkopība   
Lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums, t.sk.: 0-45 
- augu seku ieviešana saimniecībā, augu rotācija 0-5 
- graudaugu sējumu stāvoklis, sējas termiņi, sējumu biezība, akmeņi, mikroreljefs, augu 
aizsardzības līdzekļu efektīvs pielietojums  

0-10 

- lauku vēsture 0-5 
- daudzgadīgo zālāju stāvoklis, lini, rapsis, lopbarības bietes, kartupeļi 0-5 
- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 
-investīciju piesaistīšana (strukturālie fondi, piedalīšanās LAD pasākumos), jauno tehnoloģiju 
ieviešana. 

0-5 

- Valsts subsīdiju izmantošana 0-5 
-Jaunu darba vietu radīšana, darba drošības apstākļu nodrošināšana. 0-5 
2. Lopkopība (piena un gaļas) : 0-40 
- ganāmpulka struktūra un pārraudzība (vidējais izslaukums, vidējie dzīvmasas  pieaugumi) 0-5 
- dzīvnieku turēšanas apstākļi un ēdināšana, barības devu sastādīšana 0-5 
- jaundzīvnieku izaudzēšana un ēdināšana 0-5 
- kūtsmēslu izvākšana un uzglabāšana (kūtsmēslu krātuve, vircas bedres) atbilstoši  labas 
lauksaimniecības prakses noteikumiem 

0-5 

- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 
- investīciju piesaistīšana (strukturālie fondi, piedalīšanās LAD pasākumos), jaunu tehnoloģiju 
ieviešana. 

0-5 

- Valsts subsīdiju izmantošana 0-5 
-Jaunu darba vietu radīšana, darba drošības apstākļu nodrošināšana. 0-5 
3. Bioloģiskā lauksaimniecība : 0-35 
- lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums: 0-5 
- kā tiek uzturēta augsnes auglība. 0-5 
- lauku vēsture. 0-5 
- augu maiņa. 0-5 
- lopkopības stāvoklis saimniecībā. 0-5 
- bioloģiskas produkcijas ražošana, pārstrādes iespējas uz vietas saimniecībā. 0-5 
- vides saglabāšanas iespējas. 0-5 
4. Biškopība : 0-40 
- dravas izvietojums un atbilstība likumdošanas prasībām 0-5 
-biškopības produktu ražošanu uzrauga PVD 0-5 
- saimniecība ir piesaistījusi ES un Valsts atbalstu nozarei 0-5 
- saimniecībā tiek veikta saražotās un realizētās produkcijas, saimju ārstēšanas un profilaktisko 
pasākumu uzskaite 

0-5 

- saražotās produkcijas daudzveidība, marķēšana un produkcijas marketings  0-10 
- produkcijas ražošanas telpu iekārtojums 0-5 
- tiek audzēti nektāraugi 0-5 



5. Augļkopība : 0-30 
-ražojošu augļu dārza, ogulāju( virs 1,0 ha )vizuālais izskats, šķirņu izvēle 0-5 
-vainaga kopšana 0-5 
-apdobju un rindstarpu kopšana, mēslošana 0-5 
-augu aizsardzība dārzā, integrētā augļkopība 0-5 
-dārza žogs, vēja aizsargjoslas, sugu izvēle. 0-5 
-dārza inventāra un tehnikas pielietošana, modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 
6. Dārzeņkopība :  
Lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums, t.sk.: 0-30 
- augu seku ieviešana saimniecībā, augu rotācija 0-5 
- dārzeņu stāvoklis, sējas termiņi, sējumu biezība, akmeņi, mikroreljefs, augu aizsardzības 
līdzekļu efektīvs pielietojums, integrētā audzēšana 

0-10 

-dārzkopības inventārs, tā kopšana, uzglabāšana 0-5 
-noliktavu, ražošanas ēku novērtējums 0-5 
- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 
7. Daiļdārzi : 0-30 
-arhitektūras formu ieviešana un apzaļumošanas, labiekārtošana kompozīcijās 0-5 
- vertikālas virsmas (ēku sienas, atbalsta mūri, sētas, vīteņaugu režģi u.c.) to lietderība, glītums 
un sakoptība 

0-5 

-priekš dārza ierīkojums 0-5 
-atpūtas zonas ierīkojums 0-5 
-saimnieciskās daļas nodalījums no daiļdārza 0-5 
-celiņu un laukumu segumu līdzenums, tīrība, tā atbilstība ierīkošanas un kopšanas iespējām, 
lietderība, estētiskums 

0-5 

8.Tūrisms : 0-30 
- apstākļu veidošana tūrisma attīstībai 0-5 
-priekšdārza ierīkojums 0-5 
-atpūtas zonas ierīkojums 0-5 
-saimnieciskās daļas nodalījums no tūrisma objekta 0-5 
- tradīciju sākotnējo vērtību saglabāšana un pilnveidošana 0-5 
-piedāvājuma klāsts, viesmīlība 0-5 
9. Akvakultūra : 0-30 
-ieguldījums zivsaimniecības attīstībā 0-5 
-dīķu hidrotehniskā meliorācija 0-5 
-dīķu mēslošana 0-5 
-polikultūru izmantošanas iespējas 0-5 
-zivju dīku produktivitāte 0-5 
-zivju produkcijas ražošana un tirgus 0-5 
10. Kultūras mantojums : 0-40 
-vēsturiskās apbūves saglabāšana   0-10 
- vēsturiskās apbūves ēku tehniskais stāvoklis 0-5 
- vēsturiski veidotās teritorijas sakoptība 0-5 
- vēsturiski veidotās kultūrainavas pievilcība 0-5 
- kultūrvēstures liecību saglabāšana 0-5 
- seno priekšmetu kolekcijas, vēsturiskie dokumenti, dzimtas vēstures izpēte 0-10 
1. Mājražošana : 0-35  
- ražošanas telpas 0-5 
- iekārtu un trauku nodrošinājums 0-5 
- ražošanas process 0-5 
- produkta marķējums/iepakojums 0-5 
- ražošanas procesa izsekojamība 0-5 
- personāls / darba organizācija 0-5 
- mārketings / paškontrole 0-5 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētāja                                                                                     S.Viškure 
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