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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  
Konstantinovas pagastā 

Nr. 12 2015.gada 17.septembrī 

 
Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Darba kārtība: 
 
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā-

septembrī. 
2. Par Dagdas novada pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu pārbūves atlases kritēriju 

apstiprināšanu. 
3. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem rudens-ziemas periodā. 
4. Par ķēdes mulčētāja-pļāvēja iegādi ceļu uzturēšanai: 
4.1.  Ezernieku pagasta pārvaldei; 
4.2.  Andrupenes pagasta pārvaldei. 
5. Par nekustamā īpašuma “Stariņi”, Svariņu pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu. 
6. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.  
7. Par zemes gabala sadali.  
8. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Caunes”, Dagdas pagastā. 
10. Par valsts mērķdotācijas sadales kārtību pašvaldības izglītības iestādēs.  
11. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 

01.09.2015.  
12. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu. 
13. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos. 
14. Par maksu vēlētāju parakstu apliecināšanai. 
15. Par pamatlīdzekļu nodošanu . 
16. Par siltumapgādes tarifiem 2015./2016.g. apkures sezonā: 
16.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē;   
16.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē. 
17. Par finansējuma piešķiršanu: 
17.1. Asūnes pagasta pārvaldei; 
17.2. Beresnes katoļu draudzei; 
17.3. Andzeļmuižas katoļu draudzei; 
17.4. biedrībai „OrhidejasS”; 
17.5. biedrībai „Delverība”; 
17.6. biedrībai “Dagne”. 
18. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžetā. 
19. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Purvmalas”, Ķepovas pagastā. 
20. Par autobusa SETRA S 215 RL izsoli. 



21. Par autobusa SETRA S 211 HD izsoli. 
22. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm: 
22.1. dzīvokļa Brīvības ielā 5-2, Dagdā; 
22.2. dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē; 
22.3. dzīvokļa Bērzu ielā 3-10, Porečje. 
23. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu: 
23.1. „Pumpuri”, Bērziņu pag.; 
23.2. „Pitķaneni”, Andzeļu pag. 
24. Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutiem no 01.09.2015.  
25. Par pašvaldības medību koordinācijas komisiju. 
26. Par dzīvokļa jautājumu  izskatīšanu. 
27. Par svētku noformējuma konkursu par godu LR 97.gadadienai.  
28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  
29. Par apgaismojuma ierīkošanu Amatnieku ielā, Dagdā.  
 
 
Piedalās – 
11 deputāti:  Aivars Arnicāns,  Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, 
Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube (līdz plkst. 15:50), Raitis 
Azins,  Sandra Viškure, Vladislavs Višņevskis. 
 
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks 

Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, ceļu meistars A.Belkovskis, zemes lietu speciālists Juris 

Priluckis. 
 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina, 

Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu 

pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku 

pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars 

Trūlis, Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve. 
 
 
Nepiedalās –  
4 deputāti: Oksana Kosarevska (darba darīšanās), Raimonds Nipers (personīgo apstākļu dēļ), 
Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ),  Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ). 
 
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus – 
„Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā Vilhelmam Margevičam” un „Par pašvaldības 

kustamās mantas – medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” – un ierosina balsot par sēdes darba kārtības 

papildināšanu ar minētajiem jautājumiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus : 
 

30. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā V.M.. 
31. Par pašvaldības kustamās mantas – medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.  



1. § 
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu  

jūlijā - septembrī 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un 

domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā - septembrī. 
 
 

2. § 
Par Dagdas novada pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu pārbūves atlases kritēriju 

apstiprināšanu  
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas nosaka, 

ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī ņemot vērā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” noteiktos atbalsta saņemšanas nosacījumus uzņēmējdarbību veicinošu un 

apdzīvotību saglabājošu, nozīmīgu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

Apstiprināt Dagdas novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības 

konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības nozīmīgāko grants 

ceļu pārbūves atlases kritērijus: 
 

1. Rekonstruējamais ceļa posms iekļauts Dagdas novada attīstības programmā 2013.-
2019.g.- rīcības un investīciju plānā. 

2. Ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas nozīmes ceļiem, arī 

starppagastu līmenī. 
3. Ekonomiski aktīvo vienību skaits un nozīmīgums. 
4. Iedzīvotāju skaits – cik iedzīvotāju pastāvīgi dzīvo konkrētajā ceļa posmā vai izmanto to 

ikdienā. 
5. Ceļa tehniskais stāvoklis. 
6. Esošais ceļa segums – grants segums. 
7. Pagastu pārvalžu piešķirtās prioritātes (kuri ceļi sakārtojami prioritāri). 
 
 

3. § 
Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem rudens – ziemas periodā 

/Ziņo A.Belkovskis/ 
 

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts 

aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un 
ierobežojumi” 2.1., 3.2., 4.2. punktiem,  



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem rudens – ziemas periodā no 

2015.gada 1.novembra  līdz  2016.gada 31.martam. 
 

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības 

autoceļiem visā to garumā: 
 

2.1. Andrupenes pagasta teritorijā: 
1-1 Biža – Astašova 
1-2 Lītaunieki – Biža 
1-3 Kraukļi – Stankeviči 
1-15Andrupene – Malka 
1-20 Grabova – Malka 

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā: 
2-1 Mamonova – Karaļi 
2-2 Karaļi – Andzeļi 
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači 
2-4 Krauļi – Kromāni 
2-5 Zigmaņi – Mamoni 
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki 
2-7 Rešetnīki – Dukuļi 
2-9 Artjomovka – Krivina  
2-10 Kondraši – Froli  
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs 
2-16 Lapi – Klismeti 
2-17 Ruduški – Beitāni  
2-18 Zigmaņi – Kuiki  
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš 

2.3. Asūnes pagasta teritorijā: 
3-1 Kaitra – Ustje 
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne 
3-3 Meņģi – Račeva 
3-4 Ferma – Ormija 
03-4 Upes iela Asūnes ciematā 

2.4. Bērziņu pagasta teritorijā: 
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni 
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki 
4-3 Porečje – Malcāni 
4-4 Porečje – Nazari 
4-8 Lastovki – Nazari 
4-17 Moroziki – Morozovas vect. kapi 

2.5. Dagdas pagasta teritorijā: 
5-2 Ozoliņi – Sloboda 
5-5 Purpļi – Vecdome 
5-6 Purpļi – Beitāni 
5-8 Dižskābarži – Vecdome 
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš 

2.6. Ezernieku pagasta teritorijā: 
6-8 Andžāni – Garaudži 
6-9 Poholki – Garaudži 
6-15 Juguļi – Vaišļi 
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi 
6-34 Pontogi – Cvikļi  

2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā: 
7-4 Aleksandrova – Skudriķi 
7-5 Murāni – Aleksandrova 
7-9 Eisaki – Konstantinova 
7-11 Lemeši – Valteri 
7-12 Eisaki – Sivergols 
7-14 Sčedrati – Noviki 

2.8. Ķepovas pagasta teritorijā: 
8-1 Apaļi – Laizāni 
8-2 Apaļi – Vorzova 
8-3 Dinaborčiki – Madalāni 
8-4 Lukšova – Misnikova 
 

2.9. Svariņu pagasta teritorijā: 
      9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi 

9-4 Svarinci – Reiniki 
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki  
9-8 Skutulova – Rubinauci 
9-9 Kromaniški – Putramniški 
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški 

2.10. Šķaunes pagasta teritorijā: 
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički 
10-2 Krasnopole – Malcāni 
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici 
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi” 
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki 
10-16 Šķaune – Poliščina 
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža 



 
3. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to 

garumā: 
     3.1. Ezernieku pagasta teritorijā: 

     6-41 Aksjonova – Basaligi 
 6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km 
3.2. Ķepovas pagasta teritorijā: 

 8-8 Apaļi – Meļķeri  
 
4. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības 

autoceļiem visā to garumā: 
4.1. Svariņu pagasta teritorijā: 
       9-12 Muraniški – Spoģeva. 
 

5. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: 

     5.1. Ezernieku pagasta teritorijā: 
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi 
6-11 Šusti – Mortiņi; 
6-13 Šusti – Makeiki; 
6-19 Egļova – Primisļi; 
6-22 Primisļi – Ludzglova; 
6-27 Altinīki – Ostravļani; 
6-35 M.Žogotova – Pustoška  

5.2. Svariņu pagasta teritorijā: 
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā. 
 

6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus pirms 

noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj. 
7. Publicēt paziņojumu par kustības ierobežojumiem pašvaldības mājaslapā, informatīvajā 

izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, laikrakstā „Ezerzeme”, oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” un noteikt, ka tie stājas spēkā 10 dienas pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī. 

8. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz 

augstākminētajiem pašvaldības ceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas 

pārbaudes. 
9. Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 
4. § 

Par ķēdes mulčētāja - pļāvēja iegādi ceļu uzturēšanai 
/Ziņo A.Belkovskis/ 

 
 
4.1. Ezernieku pagasta pārvaldei 
 

Sakarā ar Ezernieku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties 

pļaujmašīnu ceļu uzturēšanai, saskaņā ar pašvaldības 2014.gada 22.maija noteikumu „Par 

valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas  izlietošanas kārtību 

pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 12.10.punktu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ielu, ceļu, 

parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 



I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atļaut Ezernieku pagasta pārvaldei iegādāties ceļu uzturēšanai ķēdes mulčētāju – pļāvēju 

līdz 7 000  euro vērtībā no pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai (ceļu fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 
2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru minētās tehnikas iegādei. 
 
 
4.2. Andrupenes pagasta pārvaldei 
 

Sakarā ar Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties 

pļaujmašīnu ceļu uzturēšanai, saskaņā ar pašvaldības 2014.gada 22.maija noteikumu „Par 

valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas  izlietošanas kārtību 

pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 12.10.punktu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ielu, ceļu, 

parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atļaut Andrupenes pagasta pārvaldei iegādāties ceļu uzturēšanai ķēdes mulčētāju – 

pļāvēju līdz 8 000 euro vērtībā no pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta Teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai (ceļu fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru minētās tehnikas iegādei. 
 
 

5. § 
Par nekustamā īpašuma “Stariņi”, Svariņu pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Izskatot J.G. un S.I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.09.2015.) par īpašuma 

“Stariņi” sadali un pamatojoties uz likuma 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,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Stariņi”, Svariņu pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Stariņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 

001 0096 (0,3 ha) nosaukumu “Stariņi 1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  
3. Būvēm, kas atrodas uz zemes gabala, saglabāt adresi Miera iela 32, Svarinci, Svariņu pag., 

Dagdas novads. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 

 
 
 



6. § 
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
6.1. A. S. Andrupenes pagastā 

 
Izskatot A.S. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.08.2015.) par zemes nomas tiesību 

izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt ar 2015.gada 31.decembri A. S. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu kadastra apzīmējumiem 6042 007 0160 0,84 ha platībā . 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 
6.2. A. S. Bērziņu pagastā 

 
Izskatot A.S. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.09.2015.) par zemes nomas tiesību 

izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt ar 2015.gada 31.decembri A. S. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu kadastra apzīmējumiem 6090 005 0120 2,7 ha platībā . 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 

7. § 
Par zemes gabala sadali 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot F.T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.09.2015.) par mantojuma zemes 
gabala “Lejupes”, Konstantinovas pagastā, sadali divās zemes vienībās un pamatojoties uz 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 1.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
Sadalīt F. T. mantojuma zemes gabalu “Lejupes”, Konstantinovas pagastā,  ar kadastra 

apzīmējumu 6076 001 0091 divās zemes vienībās:  
 

1. zemes vienība 5,5 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimniecības 

zeme, kods 0101 ; 
2. zemes vienība 2,1 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – mežsaimniecības 

zeme, kods 0201. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 

8. § 
Par zemes nomas līguma slēgšanu 



/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot I. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.09.2015.) par zemes nomu un 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt I. V. zemes nomas tiesības ar 01.10.2015. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6042 005 0114 (0,14 ha) uz 10 (desmit) gadiem lauksaimnieciska rakstura 
būves uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas 

līgumu ar I.V..  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 

9. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Caunes”, Dagdas pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot A. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 31.08.2015.), kurš uz pilnvaras 

pamata pārstāv arī īpašuma “Caunes” līdzīpašnieci I. M., un pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi",  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  
 
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības īpašumā “Caunes”, kadastra 

apzīmējums 6054 001 0146, sadalei, sadalot to četros zemes gabalos: 0,17 ha, 1,35 ha, 

0,90 ha un 13,18 ha platībā.  
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 

10. § 
Par valsts mērķdotācijas sadales kārtību pašvaldības izglītības iestādēs 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, 

kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 

un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Izglītības likuma 29.pantu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915


Apstiprināt noteikumus „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu 

darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. (Pielikumā) 
 
 

11. § 
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai  

no 01.09.2015.  
 /Ziņo I.Tukiša/ 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14)punkta g)apakšpunktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc 

naudas plūsmas 2014.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem no 2015.gada 1.septembra. 
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas. 
 
 

12. § 
Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu,   
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 

2015.gada 1.septembri: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 
01.09.2015. 

Algas  
likme  
(EUR) 

Amata 
likmju 
skaits 

Darba 
samaksa 

par amatu 
(EUR) 

1.1. Dagdas vidusskolas direktors 393 1 150 1 1 150,00 

1.2. Ezernieku vidusskolas direktors 146 800 0,95 760 

1.3. Andrupenes pamatskolas direktors 66 701 0,925 648,43 

1.4. Andzeļu pamatskolas direktors 53 701 0,6 420,60 

1.5. Asūnes pamatskolas direktors 56 701 0,6 420,60 

1.6. Šķaunes pamatskolas direktors 46 701 0,6 420,60 

1.7. Konstantinovas sākumskolas 

direktors 
23 701 0,35 245,35 



 
2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 

2015.gada 1.septembri: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 
01.09.2015. 

Algas 
likme 
(EUR) 

Amata 
likmju 
skaits 

Piemaksa par 
darbu īpašos 

apstākļos, 20% 

(EUR) 

Darba 
samaksa  
(EUR) 

2.1. Aleksandrovas 
internātpamatskolas 

direktors 
101 1 150 1 230 1 380,00 

 
3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu 

ar 2015.gada 1.septembri:  
 
 

 
 Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 
01.09.2015. 

Algas 
likme 
(EUR) 

Amata 
likmju 
skaits 

Darba 
samaksa 

par amatu 
(EUR) 

3.1. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas 

direktors 
151 740 1 740,00 

3.2. Dagdas novada Sporta skolas direktors 116 716 1 716,00 

 
4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 

2015.gada 1.septembri: 
 
  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 
01.09.2015. 

Algas 
likme 
(EUR) 

Amata 
likmju 
skaits 

Darba 
samaksa par 
amatu (EUR) 

4.1. Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītājs 
143 755 1 755,00 

4.2. Andrupenes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes “Avotiņš” 

vadītājs 
32 701 1 701,00 

4.3. Ezernieku pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājs 

33 701 1 701,00 

 
 

13. § 
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

 Lai nodrošinātu projekta Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

izveide Dagdā realizāciju, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomiju,  pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 



1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un 

struktūrvienību amatu sarakstos ar 2015.gada 1.oktobri: 
1.1.Dagdas novada pašvaldības kancelejas amatu sarakstā ieviest amata vienību “Klientu 

apkalpošanas speciālists”; 
1.2.Dagdas novada bāriņtiesas amatu sarakstā samazināt Psihologa un Bāriņtiesas sekretāra  

amata vienību skaitu no 1,- līdz 0,5 slodzēm katru. 
2. Apstiprināt grozījumus Nr.3 "Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, 

nodaļu un struktūrvienību amatu sarakstos un mēnešalgu likmēs".  
Pielikumā: Grozījumi Nr.3 pašvaldības amatu sarakstos uz 2 lapām. 
 
 

14. § 
Par maksu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Lai nodrošinātu likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otrajā un trešajā daļā noteikto,  pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,   
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt maksu par paraksta īstuma apliecināšanu Dagdas novada pašvaldības institūcijās 

saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu –  
EUR 1,00 (viens eiro) par vienu paraksta apliecināšanu, t.sk. PVN, ja iestāde ir PVN 

maksātājs. 
2. Atcelt Dagdas novada domes 2015.gada 20.februāra lēmumu “Par maksas noteikšanu 

vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā” (protokols Nr.2, 13.§). 
 
 

15. § 
Par pamatlīdzekļu nodošanu 

 /Ziņo I.Tukiša/ 
 

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,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un pašvaldības iestādēm iekļaut bilancē šādus pamatlīdzekļus : 
 

Iestāde,  
pamatlīdzeklis 

Bilances 
konts  

Bilances 
vērtība  
(EUR)  

Nolietojums  
(EUR) 

Atlikusī vērtība  
(EUR) 

1.1.  Svariņu pagasta pārvaldei 
 
Ielas apgaismojums Svarincos, 
Skolas ielā 

 
 

1218 

 
 

15 751,22 

 
 
- 

 
 

15 751,22 

1.2. Konstantinovas pagasta     



pārvaldei 
 

Ceļa Konstantinova – Zariņi 

brauktuves virsmas apstrāde ar 

pretputekļu segumu  
(posms no 0,000 km līdz 0,850 km) 
 

 
 
 

1213 

 
 
 

69 068,71 

 
 
 
- 

 
 
 

69 068,71 

 
2. Finanšu nodaļai sagatavot pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 
 

16. § 
Par siltumapgādes tarifiem 2015./2016.g. apkures sezonā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 
16.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē 
 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2014./2015.gada apkures 
sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām 

siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,  
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2015./2016.gada apkures sezonā Asūnes 

pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1 

kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā): 
 

Maksātājs EUR/m2       
(bez PVN) 

PVN * EUR/m2        
(ar PVN) 

Fiziskas personas 1,20 0,14 1,34 
Juridiskas personas 1,20 0,25 1,45 

*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21% 
 
2. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu  0,1 % apmērā no parāda 

summas. 
3. Asūnes pagasta pārvaldei informēt  lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par 

norēķinu kārtību. 
 
 
16.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē 
 

Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2014./2015.gada 
apkures sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām 

siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,   
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2015./2016.gada apkures sezonā Šķaunes 



pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1 

kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā): 
 

Maksātājs EUR/m2       
(bez PVN) 

PVN * EUR/m2        
(ar PVN) 

Fiziskas personas 1,00 0,12 1,12 
Juridiskas personas 1,00 0,21 1,21 

*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21% 
 
2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65  EUR + PVN, kas sastāda  2,00  

EUR no viena cilvēka mēnesī,   vai 1,42  EUR/m3 + PVN, kas sastāda  1,72  EUR/m3. 
3. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda 

summas. 
4. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties 

par norēķinu kārtību. 
 
 

17. § 
Par finansējuma piešķiršanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 
17.1. Asūnes pagasta pārvaldei 
 
 Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildfinansējumu 

EUR 1771,70 apkures radiatoru nomaiņai pašvaldības dzīvokļos Kalna ielā 1, Asūnē, 

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt no pašvaldības budžeta papildus ieņēmumu līdzekļiem EUR 1770,-  (viens 

tūkstotis septiņi simti septiņdesmit euro) Asūnes pagasta pārvaldei apkures radiatoru 

nomaiņai pašvaldības dzīvokļos Kalna ielā 1, Asūnē. 
2. Veicot Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumus, iekļaut izdevumos 

(kods 06.600)  EUR 1 770. 
 
 
17.2. Beresnes katoļu draudzei 
 
 Sakarā ar Beresnes Svētās Annas Romas katoļu baznīcas 210.gadadienu,  pamatojoties 

uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu draudzei, reģ. Nr. 

90000360641, EUR 900,- (deviņi simti euro) Beresnes baznīcas durvju nomaiņai no 

pašvaldības 2015.gada budžetā reliģijai plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400). 
2. Finanšu nodaļai samaksāt Beresnes draudzes izdevumus uz iesniegto attaisnojuma 

dokumentu pamata.  
 
 



17.3. Andzeļmuižas katoļu draudzei 
 
 Izskatījusi Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes, reģ. 

Nr.90000353067, juridiskā adrese: “Katoļi”, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696,   

iesniegumu par finansiālās palīdzības sniegšanu baznīcas griestu remontam 200 EUR, 

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei 200,- EUR (divi simti 

euro)  Andzeļmuižas baznīcas griestu remontam no pašvaldības 2015.gada budžetā 

reliģijai plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400). 
2. Finanšu nodaļai samaksāt Andzeļmuižas draudzes izdevumus uz iesniegto attaisnojuma 

dokumentu pamata.  
 
 
17.4. biedrībai „OrhidejasS”  
 

Izskatījusi biedrības „OrhidejasS”, reģ. Nr.40008202730, juridiskā adrese: “Ausekļi”, 

Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696,  iesniegumu ar lūgumu piešķirt 700 EUR 

projekta “Andzeļu jauniešu veselīgais dzīvesveids” priekšfinansēšanai sakarā ar dalību Borisa 

un Ināras Teterevu (turpmāk - BIT) fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!”, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ :  
 
1. Piešķirt biedrībai „OrhidejasS” projekta “Andzeļu jauniešu veselīgais dzīvesveids” 

priekšfinansēšanai 700,- EUR (septiņi simti euro) no pašvaldības 2015.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un 

nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 
2. Biedrībai „OrhidejasS” pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā 

pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc 

minētā projekta realizācijas iesniegt atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 
 
 
17.5. biedrībai „Delverība”  
 

Sakarā ar Jauniešu biedrības „Delverība”, reģ. Nr.40008150797, juridiskā adrese: 

Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698,  sagatavoto projekta „Svariņi 

aicina visus dzīvot veselīgi!”  pieteikumu iesniegšanai  Borisa un Ināras Teterevu  (turpmāk - 
BIT) fonda programmā  „Nāc un dari! Tu to vari!” un lūgumu piešķirt līdzfinansējuma 

nodrošināšanai  450 EUR  un 900 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas sastāda 

attiecīgi 10% un 20% no kopējām projekta izmaksām (4 500,- EUR), pamatojoties  uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,     
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Projekta „Svariņi aicina visus dzīvot veselīgi!” atbalstīšanas gadījumā nodrošināt : 



1.1.līdzfinansējumu no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, 

kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  

EUR 450,- (četri simti piecdesmit euro) apmērā; 
1.2.priekšfinansējumu no pašvaldības 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, 

kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  

EUR 900,- (deviņi simti euro) apmērā. 
2. Biedrībai „Delverība” pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā 

pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc 

minētā projekta realizācijas iesniegt atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 
 
 
17.6. biedrībai “Dagne”  
 
 Izskatījusi Jauniešu biedrības „Dagne”, reģ. Nr.40008074332, juridiskā adrese: Alejas 

iela 11A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674,  iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 

grāmatveža darba algas izdevumu segšanai 50 euro mēnesī, sakarā ar dalību projektos,   

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un 

reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  EUR 200,- 
(divi simti euro) Jauniešu biedrībai „Dagne” grāmatveža darba samaksas nodrošināšanai līdz 

2015.gada 31.decembrim. 
 
 

18. § 
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžetā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 

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

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem, 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), 
Dagdas novada dome NOLEMJ:  
 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 

20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam”.  
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.7 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām. 
 

19. § 
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Purvmalas”, Ķepovas pagastā 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, izsole 

(31.08.2015.) netika rīkota, jo 27.08.2015. tika saņemts pieteikums no J. C. par pirmpirkuma 



tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas 
novada dome NOLEMJ:  
 
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 

īpašuma „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, pārdošanu J. C. par nosacīto cenu EUR 10 700,00 
(desmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).  

2. Pārtraukt 2009.gada 2.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.23-a.  
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
 

20. § 
Par autobusa SETRA S 215 RL izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un 

otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas 
novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par nenotikušu Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa SETRA S 215 RL  2015.gada 

31.augusta izsoli. 
2. Rīkot pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 215 RL  otro izsoli,  

pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas  (EUR 5 790,00). 
3. Apstiprināt autobusa SETRA S 215 RL  nosacīto cenu EUR 4 632,- (četri tūkstoši seši 

simti trīsdesmit divi euro). 
4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 215 RL  izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un 

pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

21. § 
Par autobusa SETRA S 211 HD izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un 

otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par nenotikušu Konstantinovas pagasta pārvaldes autobusa SETRA S 211 HD  

2015.gada 31.augusta izsoli. 
2. Rīkot pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 211 HD  otro izsoli, 

pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas  (EUR 8 890,00). 



3. Apstiprināt autobusa SETRA S 215 RL  nosacīto cenu EUR 7 712,- (septiņi tūkstoši 

septiņi simti divpadsmit euro). 
4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 211 HD  izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un 

pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

22. § 
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 
22.1. dzīvokļa Brīvības ielā 5-2, Dagdā 
 

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

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

kādā atsavināma publiskas personas manta”,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu pēc adreses Brīvības ielā 

5-2, Dagdā, L. A.. 
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 3 400,00 (trīs tūkstoši 

četri simti euro un 00 euro centi). 
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu L. A. 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
22.2. dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 20.08.2015. lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Kalna ielā 3-5, Asūnē, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.11, 11.§), iepazinusies ar 

Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pēc adreses Kalna ielā 3-5, Asūnē, 

Dagdas novadā, nosacīto cenu EUR 700,00 (septiņi simti  euro un 00 euro centi).  
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pēc adrese Kalna ielā 3-5, Asūnē, 
Dagdas novadā, izsoles noteikumus.  
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 
 



 
22.3. dzīvokļa Bērzu ielā 3-10, Porečje 
 

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

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

kādā atsavināma publiskas personas manta”,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu pēc adreses Bērzu ielā 3-

10, Porečje, Bērziņu pagastā,  V. U.. 
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis 

euro un 00 euro centi). 
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu V. U. 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

23. § 
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 
23.1. „Pumpuri”, Bērziņu pag. 
 

Sakarā ar to, ka nekustamo īpašumu „Pumpuri”, Bērziņu pagastā, kadastra Nr.6050 
004 0013, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3., 4., 5. un 8.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma 

lemšanā nepiedalās A.Platacis, R.Azins,  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Pumpuri”, Bērziņu pagastā, ar 

kadastra Nr.6050 004 0013, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3.52  ha, 

pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; 
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
 Ivars P AULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 
 Romualda DEMIDA – Bērziņu  pagasta pārvaldes vadītāja; 
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Bērziņu pagastā, izsoles 
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 



 
 
23.2. „Pitķaneni”, Andzeļu pag. 
 

Izskatījusi M.P. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – „Pitķaneni”, 
Andzeļu pagastā, kadastra Nr.6044 005 0308, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 
8.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma 

lemšanā nepiedalās A.Platacis, R.Azins,  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, ar 

kadastra Nr. 60440050308, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,49 ha, 
pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; 
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 
 Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu  pagasta pārvaldes vadītāja; 
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, izsoles 
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 
 

24. § 
Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutiem no 01.09.2015.   

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome  NOLEMJ :  
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības un Asūnes, Bērziņu, Ezernieku un Svariņu  

pagastu pārvalžu autobusu maršruta grafikus skolēnu pārvadāšanai ar grozījumiem no 

2015.gada 1.septembra. 
Pielikumā: Autobusu maršrutu grafiki ar shēmām uz 12 lapām. 
 
 

25. § 
Par Medību koordinācijas komisiju 

/Ziņo R.Azins/ 



Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. 

un 3.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai 

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins,  Dagdas novada dome  NOLEMJ :  
 
1. Izveidot Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju 3 locekļu sastāvā. 

 
2. Apstiprināt Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem šādā sastāvā: 

Raitis AZINS – Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
Jānis ANDŽĀNS – VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas vecākais 

mežzinis; 
Juris RUTKA – LAD Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības daļas vecākais 

inspektors.  
 
 

26. § 
Par dzīvokļa jautājumu  izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 8.septembra lēmumu par 

dzīvokļa apmaiņu Sergejam Puternikam, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

15.pantu, kurā noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu 

īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un 

izīrētājs, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Sergejam Puternikam veikt pašvaldības dzīvokļa Nr.5 mājā “Augstceltne”, 

Apaļi, Ķepovas pag. (2-istabas, kopējā platība  45,0 m
2
, ar daļējām ērtībām) apmaiņu 

pret dzīvokli Pļavu ielā 4 – 3, Dagdā  (1-istabas, kopējā platība 27,2  m
2
, bez ērtībām). 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar   

Sergeju Puterniku ar  2015.gada 1.oktobri uz 1 (vienu) gadu. 
3. Uzlikt par pienākumu Sergejam Puternikam reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Pļavu 

iela 4 – 3, Dagda, Dagdas nov. 
 
 

27. § 
Par svētku noformējuma konkursu par godu LR 97.gadadienai 

/Ziņo A.Arnicāns/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības rīkotā konkursa „Labākais svētku noformējums 

par godu Latvijas Republikas 97.gadadienai”  nolikumu.  /Pielikumā uz 2 lapām/ 
2. Paredzēt konkursa balvu fondam  300 EUR  no budžeta kultūrai plānotajiem līdzekļiem.  



 
28. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
/Ziņo R.Azins/ 

 
28.1. A. K. 
 

Izskatījusi A. T. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/567) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. K. adresē: “Spārītes”, Vecokra, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. K. adresē: “Spārītes”, Vecokra, 

Andrupenes pagasts, Dagdas novads. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 
28.2. V. S. 
 

Izskatījusi A. T. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/567) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu V. S. adresē: “Spārītes”, Vecokra, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. S. adresē: “Spārītes”, Vecokra, 
Andrupenes pagasts, Dagdas novads. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 

29. § 
Par apgaismojuma ierīkošanu Amatnieku ielā, Dagdā 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju ceļu satiksmes 
drošību Amatnieku ielā, Dagdā,   
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ierīkot ielu apgaismojumu Dagdā, Amatnieku ielā (kopējais garums 117 m). 
2. Ielu apgaismojuma ierīkošanas tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus veikt no 

pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (ceļu 

fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam. 

 



 
30. § 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā V. M. 
/Ziņo R.Azins/ 

 
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā 

konstatētos faktus par būtiskiem zaudējumiem V. M. ārkārtas situācijā, pamatojoties uz 

Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo 

palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt V. M. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 1080 (viens 

tūkstotis astoņdesmit euro 00 centi) apmērā. 
2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu 

izlietojumu piešķirtajam mērķim. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
 
 

31. § 
Par pašvaldības kustamās mantas – medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Ņemot vērā 2015.gadā 17.septembrī notikušās kustamās mantas – medicīniskās 

iekārtas Medonic M-serie M16C izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ:  
 
1. Apstiprināt 2015.gada 17.septembrī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas – 

medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C, pārdošanu SIA „E.Gulbja Laboratorija”, 
reģ.Nr.42803008077, juridiskā adrese: Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006, par izsolē 

nosolīto augstāko cenu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit euro un 00 euro centi).  
2. Pilnvarot Veselības un sociālo pakalpojumu centru „Dagda” vadītāju Andri Badūnu 

parakstīt kustamās mantas – medicīniskās iekārtas Medonic M-serie M16C – pirkuma 
līgumu.  

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17:05. 
 
 
Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 18.septembrī 
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembrī sēdē 
(protokols Nr.12., 10.§) 

 
 
 

NOTEIKUMI 
„Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba 

samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
41.panta pirmās daļas 2.punktu,   

Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumu  
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai” 11.punktu,  
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 
 

I Vispārīgie jautājumi  
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Dagdas novada 
pašvaldības (turpmāk  – Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu  izglītības 

pedagogu  darba  samaksai  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
2. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek 

aprēķinātas un sadalītas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem uz pedagogu darba 

samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
3. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 
4. Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala Dagdas novada domes 

izveidotā komisija. 
5. Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba 

algu nosaka laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 

1.septembra līdz 31.decembrim. 
 

II Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas pamatprincipi 
 
6. Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus:  

6.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas;  
6.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē.  

7. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas 

sistēmas (VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz katra gada 27.maiju  un  
1.septembri. Izglītības iestādes vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts tajā 

izglītības iestādē, kuru apmeklē. 
8. Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai attiecīgajam budžeta gadam apstiprinātā  

finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficentus (K): Aprēķinot finansējumu, piemērot 

normētā skolēna aprēķināšanas koeficientus: 

http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
http://likumi.lv/doc.php?id=202915
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8.1. K  1,25 – vidusskolas posmam; 
8.2. K  0,75 – pirmskolas grupu bērniem (no piecu gadu vecuma); 
8.3. K 0,75 – 1.-4.klašu skolēnu skaitam (skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs, kurās 

skolēnu skaits ir   vairāk  par   100) 
8.4. K 1 – 5.-9.klašu skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits ir 

vairāk par 100) 
8.5. K 1 – 1.-4  un 5.- 9.klašu skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs, kurās skolēnu 

skaits ir 100 vai mazāks 
8.6. K 1,84 – ja izglītības iestāde īsteno programmu speciālajās klasēs vai  pedagoģiskās  

korekcijas programmu.  
9. Katra skola strādā  savas piešķirtās mērķdotācijas  ietvaros.  No  Dagdas  vidusskolas  

papildus  mazajām  skolām  tiek  novirzīts  papildus  finansējums  2,42  likmes. 
10. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā 

izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi 8,12 :1.  
11. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne 

vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas. 
12. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam 

izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri: 
12.1. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu līdz 35 izglītojamajiem -  ne mazāku par  35% 

no MK noteikumu Nr.836 noteiktā finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācijas  12  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 
12.2. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 36 līdz 60  izglītojamajiem  -  ne mazāku  

par  60 % no MK noteikumu Nr.836 noteiktā  finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācijas  12  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 
12.3. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 61 līdz  100  izglītojamajiem - ne mazāku  

par MK noteikumu Nr.836 noteiktā finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācijas  12  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums. 
13. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāja vietnieka, 

izglītības metodiķa, atbalsta personāla un pedagogu mēneša darba algas likmi nosaka 

izglītības iestādes vadītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

piešķirtajam finansējumam.   
14. Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Dagdas novada Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļa (IKSN) noteiktās  izglītības iestādēs, piešķirot tam papildus 
finansējumu no saņemtās kopējās  mērķdotācijas  naudas. 

15. Pašvaldībai piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu pedagogu  darba 
samaksai komisija izvērtē un sadala izglītības iestādēm atbilstoši finansējumam pēc  

iesniegtajām  programmām  un  Valsts izglītības satura centra  noteiktajām  prioritātēm. 
 

III Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē 
 
16. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu 

un efektīvu izlietojumu un prioritārā secībā nodrošina mācību procesa, mācību 

priekšmetu un citu izglītības programmā paredzēto stundu un nodarbību apmaksu:  
16.1. izglītības programmā paredzēto kontaktstundu, tai skaitā fakultatīvo stundu 

samaksu;  
16.2. piešķirtā finansējuma ietvaros samaksu par:  

- klases audzināšanu,  
- rakstu darbu labošanu,  
- individuālo darbu ar izglītojamajiem mācību priekšmetā,  
- mācību stundu sagatavošanu,  
- 1.-4.klašu skolēnu pagarinātās dienas grupas nodarbību vadīšanu.  
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17. Izglītības iestādes vadītājs  lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu 

pieņem pēc 16.punktā noteikto nosacījumu ievērošanas, balstoties uz izglītības iestādei 

piešķirtās mērķdotācijas apmēru un saskaņojot ar IKSN. 
18. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma 

apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē 

īstenojamās izglītības programmas.  
19. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šiem noteikumiem, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību.  
20. Pedagogu darba slodzē ieskaitāmas:  

20.1.  mācību stundas atbilstoši licencētai izglītības programmai;  
20.2. rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem (konsultācijas) un 

sagatavošanas darbs mācību stundām. 
21. Katra skola   savas  mērķdotācijas finansējuma  ietvaros veido  rezerves fondu  1%  

(viena procenta) apmērā, kuru izlieto papildus finansējuma piešķiršanai ilgstoši slimojošo 

izglītojamo izglītošanai ārpus izglītības iestādes, ilgstoši slimojošo pedagogu 

aizvietošanai, pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu piešķiršanai, pedagogu 

atlaišanas kompensāciju izmaksām un citiem neparedzētiem gadījumiem.  
22. Pašvaldības  izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas 

likmes  (euro), atbilstoši iedalītajiem  mērķdotācijas līdzekļiem: 
 

Nr. 
p.k. 

Pedagoga amata 
(profesijas) nosaukums 

Pedagoģiskā darba stāžs (gados) 
mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 
2. Pedagogs 405 413 420 

 
23. Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši 

katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka pedagogu darba 

laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu plānošanai un 

sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos. 
24. Pedagogiem, kas ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, nosaka piemaksu attiecīgi 

31.87 euro, 79.68 euro un 99.60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi 

proporcionāli viņiem tarificētajai slodzei. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, 

izglītības metodiķiem, sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā 

valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem par viņu veikto 

pedagoģisko darbu šo piemaksu nosaka, proporcionāli viņiem tarificētajai stundu slodzei, 

neieskaitot viņu amatalgu. 
25. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem tarificē 

līdz divām darba stundām nedēļā (līdz 80 stundām gadā profesionālās izglītības mācību 
priekšmetu pedagogiem) par vienu darba likmi mācību stundu sagatavošanai. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme, 

tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai. 
26. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, 

sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, 

sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, 

izglītības iestāžu bibliotekāriem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem 

papildus amata pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms 

nedrīkst pārsniegt deviņas stundas nedēļā. 
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IV Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana  
 
27. Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas sarakstu iesniedz IKSN 

trijos eksemplāros. 
28. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs 

un saskaņo nodaļas vadītājs. 
29. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo nodaļas vadītājs un apstiprina Dagdas  

novada domes izpilddirektors vai  Dagdas  novada  domes priekšsēdētāja. 
30. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem IKSN katra mācību 

gada sākumā nosaka tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus.  
31. Izglītības iestādes vadītājs papildus iesniedz:  

31.1. mācību stundu plāns kārtējam mācību gadam;  
31.2. fakultatīvās, interešu izglītības un grupu nodarbības;  
31.3. tarifikācijas kopsavilkums;  
31.4. amata vienību saraksts likmēs;  
31.5. pedagogu datu bāzē fiksētie izglītības un kvalifikācijas dokumentu rādītāji (vienreiz  

gadā, septembrī).  
 

V Noslēguma jautājumi 
 

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.  
33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Dagdas novada domes 2014.gada 

18.septebra sēdē apstiprinātie noteikumi „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas  novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

  
 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta  
nodaļas vadītāja                                                                                          M.Micķeviča 

 



Dagdas novada pašvaldības domes

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins  (pēc naudas plūsmas 2014.gadā)

pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2015.

(saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini"

par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" ar grozījumiem, kas stājās spēkā ar 01.01.2014.)

KOPĀ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1 1000 Atlīdzība: 165 017 66 211 24 280 64 172 49 056 39 545 36 963 194 337 54 131 59 193 752 904

1.1.1. 1100
Darba samaksa, piemaksas(izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, 

naudas balvas u.c. maksājumus  (EKK 1148, 1170), 132 371 52 604 19 532 51 735 39 111 31 167 29 240 156 301 43 493 47 892 603 446

1.1.2. 1200
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir 

kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 32 646 13 607 4 748 12 437 9 945 8 379 7 723 38 036 10 637 11 301 149 458

1.2. 2000 Preces un pakalpojumi: 111 680 25 764 23 917 21 250 12 596 20 938 5 560 67 000 6 748 6 615 302 068

1.2.1. 2100 Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ārvalstu - EKK 2120); 682 623 0 62 24 36 44 163 12 12 1 658
1.2.2. 2200 Pakalpojumi (izņemot EKK 2262, 2270) 70 869 12 623 13 735 13 264 6 566 13 216 3 141 51 241 4 862 4 906 194 422

1.2.3. 2300 Krājumi, materiāli un energoresursi (izņemot EKK 2322; 2363; 2390) 39 626 12 392 10 182 7 745 5 951 7 523 2 375 15 597 1 874 1 647 104 913

1.2.4. 2400 Grāmatas un žurnāli 503 126 0 179 55 163 0 0 0 50 1 076

1.3. 5000 Pamatkapitāla veidošana: 180 564 366 0 0 376 0 0 0 0 1 485

1.3.1. 5233 Bibliotēku fonds 180 564 366 0 0 376 0 0 0 0 1 485

1. IZDEVUMI KOPĀ (EUR): 276 878 92 539 48 563 85 422 61 652 60 858 42 523 261 337 60 878 65 807 1 056 457

2. 393 146 66 56 53 46 23 143 33 32 991
3. 704,52 633,83 735,80 1 525,40 1 163,24 1 323,01 1 848,80 1 827,53 1 844,80 2 056,48 1 066,05

4. 58,71 52,82 61,32 127,12 96,94 110,25 154,07 152,29 153,73 171,37 88,84

Salīdzināšanai  - izmaiņas izmaksām uz 1 audz. mēnesī: 3,90 0,00 1,81 10,42 3,53 8,82 22,83 -6,67 8,78 -24,49 3,20

421 146 68 61 55 50 27 137 35 28 1 028
657,67 633,83 714,16 1 400,36 1 120,94 1 217,17 1 574,91 1 907,57 1 739,38 2 350,26 1 027,68

54,81 52,82 59,51 116,70 93,41 101,43 131,24 158,96 144,95 195,86 85,64
Izmaiņas audzēkņu skaitā: -28 0 -2 -5 -2 -4 -4 6 -2 4 -37

Sagatavoja: I.Tukiša, 6 5681715

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2015. (EUR):

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.09.2015.

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā no 01.09.2015. (EUR):

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.09.2015. (EUR):

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2015.

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā no 01.01.2015. (EUR):

Pavisam
Nr. EKK Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2014.gadā (EUR):

Dagdas 
vidusskola

Ezernieku 
vidusskola

Andrupenes 
pamatskola

Asūnes 

pamatskola
Andzeļu 

pamatskola
Šķaunes 

pamatskola
Konstantinovas 

sākumskola

Dagdas PII 
"Saulīte" Ezernieku PII

Andrupenes  PII 
"Avotiņš"

S.Višklure

APSTIPRINĀTS

2015.gada 17.septembra sēdē

(protokols Nr.12, 11.§)

Vispārējās  izglītības  iestādes Pirmsskolas izglītības iestādes



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr. 12, 13.§, 1.1.p.) 

 
 

 
GROZĪJUMI Nr.3 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 

amatu sarakstos un mēnešalgās 
 

 
 

1. Dagdas novada pašvaldības kancelejas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2015.gada 1.oktobra 

 
 

Nr. 
 

Amata vienības nosaukums 
 

Skaits 
Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Kancelejas vadītājs 1 780,- 780,00 
2. Sekretārs 1 710,- 710,00 
3. Arhīvists  0,5 600,- 300,00 
4. Klientu apkalpošanas speciālists*1 1 710,- 710,00 
 Kopā: 3,5  2 500,00 

 
 
*1  -  ar 01.10.2015. ieviesta amata vienība “Klientu apkalpošanas speciālists” projekta 

Valsts un pašvaldības  vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Dagdā realizācijai, 

nosakot mēnešalgas likmi EUR 710,-. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                                  S.Viškure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr. 12, 13.§, 1.2.p.) 

 
 

GROZĪJUMI Nr.3 
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 

amatu sarakstos un mēnešalgās 
 
 

12. Dagdas novada bāriņtiesas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.oktobra 

 
 

Nr. 
 

Amata vienības nosaukums 
 

Skaits 
Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 920,- 920,00 
2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 0,5 780,- 390,00 
3. Bāriņtiesas loceklis 

(Andrupenes pagastā) 
1 700,- 700,00 

4. Bāriņtiesas loceklis  
(Andzeļu pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

5. Bāriņtiesas loceklis 
(Asūnes pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

6. Bāriņtiesas loceklis 
(Bērziņu pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

7. Bāriņtiesas loceklis  
(Ezernieku pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

8. Bāriņtiesas loceklis  
(Dagdas pagastā) 

0,25 700,- 175,00 

9. Bāriņtiesas loceklis 
(Konstantinovas pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

10. Bāriņtiesas loceklis 
(Ķepovas pagastā) 

0,25 700,- 175,00 

11. Bāriņtiesas loceklis 
(Svariņu pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

12. Bāriņtiesas loceklis 
( Šķaunes pagastā) 

0,75 700,- 525,00 

13.  Psihologs*2 0,5 700,- 350,00 
14.  Bāriņtiesas sekretāre*3 0,5 700,- 350,00 

  
Kopā: 

 
7,75  

  
5 685,- 

 
*2 – ar 01.10.2015. samazināts Psihologa amata vienību skaits no 1,- līdz 0,5 slodzēm; 
*3 – ar 01.10.2015. samazināts Bāriņtiesas sekretāra amata vienību skaits no 1,- līdz 0,5 

slodzēm, palielinot mēnešalgas likmi no EUR 640,- līdz EUR 700,-. 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                                  S.Viškure 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr.12, 20.§) 

 
 
 

Pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL  
IZSOLES NOTEIKUMI  

 
 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – autobuss SETRA S 215 RL.  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.  
3. Izsoles laiks: 2015. gada  30.oktobris,  plkst.14.00.  
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis 

uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.  
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.  
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 4 632,00 (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit divi 

euro, 00 centi). 
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).  
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.  
9. Izsoles solis – EUR 50,-.  
10. Izsoles metode – mutiska izsole.  
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas, kas sastāda  463,20  
EUR, Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldei (reģ.Nr.90000018069, 

Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, konts: LV17 UNLA 00500 1815 3222, A/s 
“SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Autobusa SETRA S 215 RL  izsoles 
nodrošinājums".  

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:  

- fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina 

nodrošinājuma iemaksu;  
- juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā 

ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  
14. Izsoles norise:  

- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;  
- ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm;  
- solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;  
- pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;  
- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.  



15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.  
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo aktu strīdu komisijai.  
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldības 

Ezernieku pagasta pārvaldi un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu 

laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.  
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                               S.Viškure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr. 12, 21.§) 

 
 

 
Pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD  

IZSOLES NOTEIKUMI  
 
 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – autobuss SETRA S 211 HD.  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.  
3. Izsoles laiks: 2015. gada 30.oktobris  plkst.15.00.  
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis 

uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.  
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.  
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 7 712,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit 

euro un 00 centi).  
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).  
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.  
9. Izsoles solis – EUR 50,-.  
10. Izsoles metode – mutiska izsole.  
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas, kas sastāda  771,20 
EUR, Dagdas novada pašvaldības Konstantinovas pagasta pārvaldei 

(reģ.Nr.90000017788, Saules iela 7, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, konts: LV42 

UNLA 00500 1818 4879, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi  “Autobusa 
SETRA S 211 HD izsoles nodrošinājums".  

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:  

- fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina 

nodrošinājuma iemaksu;  
- juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  
14. Izsoles norise:  

- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;  
- ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm;  
- solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;  
- pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;  
- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.  



15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.  
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo aktu strīdu komisijai.  
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldības 

Konstantinovas pagasta pārvaldi un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 

dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.  
 

Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                               S.Viškure 
 

 
 
 
 

 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr.12., 22.§, 22.2.p.) 

 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma  
dzīvokļa Nr.5 Kalna ielā 3, Asūnē, Dagdas novadā   

IZSOLES NOTEIKUMI  
 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums – sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 

35,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 352/8879 domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6046 004 0164 001) un zemes (kadastra 

apzīmējums 6046 004 0164) .  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.  
3. Izsoles laiks: 2015.gada 6.novembris,  plkst.14.00.  
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis 

uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.  
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.  
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 700 (septiņi simti euro un  00 centi). 
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).  
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.  
9. Izsoles solis – EUR 10,-.  
10. Izsoles metode – mutiska izsole.  
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas, kas sastāda  70,00  
EUR, Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas 
novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar 
norādi "Dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, izsoles nodrošinājums".  

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:  

- fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina 

nodrošinājuma iemaksu;  
- juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  
14. Izsoles norise:  

- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;  
- ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm;  
- solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;  
- pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 10,- ;  
- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.  



15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.  

16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo aktu strīdu komisijai.  
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas.  
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.  
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                               S.Viškure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 17.septembra sēdē 
(protokols Nr.12, 27.§) 
                                                                                                              

KONKURSA 
„LABĀKAIS SVĒTKU NOFORMĒJUMS 

PAR GODU LATVIJAS REPUBLIKAS 97.GADADIENAI” 
NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 
1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS 

 
Dagdas novada pašvaldība 
 
2. KONKURSA MĒRĶI: 

 
2.1. Aktualizēt valstiski nozīmīgā pasākuma - Latvijas Republikas 97.gadadienas svinēšanu  

Dagdas novadā. 
2.2. Veicināt Dagdas novada iedzīvotāju patriotisku svētku sajūtu vairošanu un svinīga svētku 

noformējuma radīšanu Dagdas novada kultūras un izglītības iestādēs. 
 
3. KONKURSA DALĪBNIEKI 

 
Konkursā var piedalīties ikviena novada izglītības un kultūras iestāde.  
 
4. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA 
 
4.1. Objektu pieteikšana: 
Izvērtējamos objektus (svētku vizuālos noformējumus, tematiskos pasākumus – izstādes,  

radošos darbus, muzeju pedagoģiskās programmas u.tml.) konkursam var pieteikt darba 
dienās no 2015.gada 1.novembra līdz 10.novembrim Dagdas novada Izglītības, kultūras un 

sporta nodaļā, zvanot pa tālruni 65653240, 29681560 vai rakstot uz e-pastu: 
mickevica.marija@inbox.lv.  
Pieteikumā jānorāda objekta nosaukums un īss ieceres apraksts, adrese, kontaktpersona un 

kontakttālrunis. 
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus.  
Obligātā kārtā tiks vērtēti visi novada tautas nami/saietu nami un novada bibliotēkas. 
 
4.2. Vērtēšanas komisija: 
Konkursa vērtēšanas komisija tiks izveidota ar domes priekšsēdētājas rīkojumu. 
Konkursa vērtēšanas komisija tiks sasaukta laika posmā no 2015.gada 11.novembra līdz 

14.novembrim.  
 
4.3. Vērtēšana: 
Konkursa objekti tiks vērtēti trīs grupās: 
1.grupa - tautas nami/saietu nami; 
2.grupa - bibliotēkas, piemiņas istabas, muzeji. 
3.grupa-  Izglītības  iestādes (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes) 
Vērtēšana notiks pēc septiņiem kritērijiem, katrā piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5. 

Maksimālais punktu skaits objektam – 35 punkti. 



 
4.4. Vērtēšanas kritēriji: 
4.1.1. iestādes noformējuma kopiespaids (caurvijas vienojošs elements): 

a) mākslinieciski un oriģināli noformēts, atbilst nolikuma prasībām 4 – 5 p. 
b) daļēji atbilst nolikuma prasībām, ir dažas nepilnības 2 – 3 p. 
c) nav vienojoša elementa 0 – 1 p. 

4.1.2. noformējuma atbilstība svētku aktualitātei, specifikai un noskaņai: 
a) noformējums atbilst tēmai, ar izdomu 4 – 5 p. 
b) noformējums daļēji atbilst tēmai, ir dažas nepilnības 2 – 3 p. 
c) noformējums neatbilst tēmai, izpildīts pavirši, bez izdomas 0 p. 

4.1.3. noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija: 
a) noformējums izpildīts oriģināli un ar radošu pieeju 4 – 5 p. 
b) noformējums izpildīts bez radošas pieejas 1 – 3 p. 

4.1.4. noformējuma materiālu pielietojums, krāsu risinājums, saderība ar ēkas interjeru un 

apkārtējo vidi: 
a) daudzveidīgo materiālu pielietojums, pilnīga saderība ar apkārtējo vidi un interjeru 4 – 5 p. 
b) daudzveidīgo materiālu pielietojums, daļēji sader ar apkārtējo vidi un interjeru 1 – 3 p. 
c) nesader ar apkārtējo vidi un interjeru 0 p. 

4.1.5. ieguldītā darba un noformējuma apjoms: 
a) noformēts kvalitatīvi 4 – 5 p. 
b) noformēts daļēji kvalitatīvi 2 – 3 p. 
c) izpildīts pavirši 0 – 1 p. 

4.1.6. tīrība un kārtība objektā un tam piegulošā teritorijā: 
a) ir tīrība un kārtība objektā un tam pieguļošā teritorijā 4 – 5 p. 
b) daļēji ir tīrība un kārtība objektā un tam pieguļošā teritorijā 2 – 3 p. 
c) nav tīrības un kārtības objektā un tam pieguļošā teritorijā 0 – 1 p. 

4.1.7. pasākums vai  pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas 97.gadadienai: 
a) ir pasākumu cikls 4 – 5 p. 
b) ir tikai pasākums 3 p. 
c) nav plānots pasākums 0 – 2 p. 
 

4.5. Lēmuma pieņemšana: 
Par uzvarētāju atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu vērtēšanas komisijas locekļu 

katram objektam piešķirto punktu saskaitīšanas) ieguvuši vislielāko punktu skaitu. 
 
4.6. Konkursa uzvarētāju apbalvošana: 
Katrā konkursa dalībnieku grupā ir paredzētas 1., 2. un 3.vieta. 
Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas balvas. 
Visiem konkursa dalībniekiem tiks izteikta atzinība par piedalīšanos konkursā. 
 
5. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA NORISI 
 
Informācija par konkursu (t.sk. nolikums) un tā rezultātiem tiks publicēta pašvaldības mājas 

lapā www.dagda.lv.  
 
 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta  
nodaļas vadītāja                                                                                                 M.Micķeviča 

http://www.dagda.lv/

