
 
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. 16 2015.gada 21.decembrī 

 
Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam  aktualizēta „Rīcības plāna” 

un „Investīciju plāna”  apstiprināšanu. 
2. Par Šķaunes pamatskolas nolikumu. 
3. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 
4. Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret SIA “Dinsel”.  
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Experience”. 
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
7. Par datortehnikas iegādi domes darbības nodrošināšanai. 
8. Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām. 
9. Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 
10. Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un mēnešalgām 2016.gadam. 
11. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.01.2016. 
12. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 
13. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
15. Par zemes nomas tiesību pāreju. 
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Ezermalas”, Dagdas pagastā. 
17. Par zemes vienības sadali un piekritību pašvaldībai. 
18. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķina atcelšanu zemes gabalam Dagdā, 

Daugavpils ielā 23. 
20. Par līdzekļu novirzīšanu Noviku karjera piebraucamā ceļa (7-19) uzturēšanas darbiem. 
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkloči”, Dagdas pagastā, izsoles rezultātiem. 
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, izsoles rezultātiem.  
23. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL – izsoli. 
24. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD – izsoli. 
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lāči”, Dagdas pagastā, atsavināšanu. 
26. Par katlu mājas Mičurina ielā 12A nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība”. 
27. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Brīvība”. 
28. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 



29. Par Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 

apstiprināšanu. 
30. Par Dagdas novada domes 19.11.2015. lēmuma “Par SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu” atcelšanu. 
31. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 
32. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā. 
33. Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam  R.Azinam. 
34. Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājas M.Rudavinas atbrīvošanu no amata. 
 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
13 deputāti:  Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna 

Gžibovska, Maija Ļevkova, Oksana Kosarevska, Raimonds Nipers, Raitis Azins,  Sandra 
Viškure, Viktors Krūmiņš,Vladislavs Višņevskis, Olga Golube (no plkst. 15:20). 
 
Administrācijas darbinieki /ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators 
Artjoms Gekišs, galvenā grāmatvede Astrīda Koļča, juriskonsults Jānis Stikuts, juriste-
personāla speciāliste Diāna Macuļeviča, ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu speciālists Juris 

Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska. 
 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja  Leontīna Žeimote, Bērziņu 

pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku 

pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars 

Trūlis. 
 
Interneta vietnes aglona.net pārstāvis Arturs Gražulis.  
 
Nepiedalās –  
2 deputāti: Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ). 
 
 

1. § 
Par Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēta  

„Rīcības plāna” un „Investīciju plāna”  apstiprināšanu 
/Ziņo A.Gekišs/ 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 
(R.Nipers), „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto 

„Rīcības plānu” un „Investīciju plānu”.  
/Rīcības plāns un Investīciju plāns pielikumā/ 

2. Informēt sabiedrību pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” par veiktajiem grozījumiem Dagdas 
novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam „Rīcības plānā” un „Investīciju plānā”. 

 



2. § 
Par Šķaunes pamatskolas nolikumu 

/Ziņo R.Demida/ 
 

Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 07.10.2014. rīkojumu Nr.430 „Par 

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikuma apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  Šķaunes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.  
/Nolikums protokola pielikumā uz 6 lapām/ 

 
 

3. § 
Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

/Ziņo A.Koļča/ 
 

Izskatījusi pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar 

lūgumu atļaut izslēgt no bilances parādus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.pantu, kurš paredz, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav 

pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.”,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Atļaut izslēgt no Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo debitoru 

parādus saskaņā ar sarakstu : 
 

Nr. 
p.k. 

Iestādes nosaukums Parāda summa 
(EUR) 

Parāda veids 

1. Dagdas novada pašvaldība
 

(Dagdas pilsēta, Dagdas pagasts) 
1.pielikums 

472,65 
 

NĪN, zemes noma, 
īres maksa 

2. Ķepovas pagasta pārvalde 
2.pielikums 

668,72 NĪN,  
komunālie maksājumi 

3. Šķaunes pagasta pārvalde 
3.pielikums 

67,49 NĪN 

4. Ezernieku pagasta pārvalde 
4.pielikums 

119,89 komunālie maksājumi 

5. Andrupenes pagasta pārvalde 
5.pielikums 

166,67 NĪN, zemes noma 

6. Konstantinovas pagasta pārvalde 
6.pielikums 

793,96 
 

NĪN,  
komunālie maksājumi 

7. Andzeļu pagasta pārvalde 
7.pielikums 

25,80 NĪN, zemes noma 



4. § 
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret SIA “Dinsel” 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas  4.punktu, 21.panta   

pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1 
panta pirmo daļu  un 406.2 

panta otro daļu , 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā prasības pieteikumu pret SIA “Dinsel” 

par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par telpu nomas parāda piedziņu EUR 

937,37 (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 37 centi) apmērā. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

5. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Experience” 

/Ziņo J.Stikuts/ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas 

2015.gada 16.novembra pieprasījumu Nr.12761/029/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma „Sirsniņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 

006 0086, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda 

piedziņu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumu EUR 756,01 (EUR 659,17 – nesamaksātā nodokļa summa un 

EUR 96,84 – nokavējuma nauda uz 21.12.2015.) apmērā par nekustamo īpašumu 

„Sirsniņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6046 006 0086, bezstrīdus 

kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

6. § 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 
 
6.1. D. S. 
 

Izskatījusi Z. D. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/719) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu D. S.  adresē: “Ausma”, Račeva, Asūnes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 



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

M.Ļevkova, O.Kosaravska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 1 (V.Krūmiņš),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. S. adresē: “Ausma”, Račeva, Asūnes pagasts, 

Dagdas novads. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
6.2.  D. K. 
 

Izskatījusi S. M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/785) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu D. K. adresē: Saules iela 11, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 

novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. K. adresē: Saules iela 11, Konstantinova, 

Konstantinovas pagasts, Dagdas novads. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
6.3. J. P. 
 

Izskatījusi S. M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/785) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu J. P. adresē: Saules iela 11, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas 

novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. P. adresē: Saules iela 11, Konstantinova, 

Konstantinovas pagasts, Dagdas novads. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
6.4. J. L. 
 
 Izskatījusi I. L. 27.11.2015. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

J. L. adresē: Skolas iela 4a, dz.1., Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads., 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā 

esošajām ziņām,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 
Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. L. adresē: Skolas iela 4a, dz.1., 

Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

7. § 
Par datortehnikas iegādi domes darbības nodrošināšanai 

/Ziņo S.Viškure/ 
 
 Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem datorizētu darba vidi 
sēžu laikā, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iegādāties 15 portatīvos datorus ar nepieciešamo papildu aprīkojumu domes deputātu 

darba nodrošināšanai. 
2. Veikt iepirkumu minētās datortehnikas iegādei. 
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 
 

8. § 
Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un  41.panta pirmās daļas 

2)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 
(A.Plotka), „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt Noteikumus “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas 

kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”.  
/Noteikumi pievienoti protokola pielikumā uz 3 lapām./ 

 
 

9. § 
Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā.  
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra. 
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas. 



 
 

10. § 
Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2016.gadam 

/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers/ 
 
10.1.par darba samaksu domes deputātiem 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 5.pantu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem vienas 

darba stundas apmaksas likmi 5,17 EUR/h un darba samaksu aprēķināt atbilstoši 

faktiski nostrādātajam laikam par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, komisijās, darba 

grupās, valdēs, kā arī citu deputāta pienākumu pildīšanu.  
2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits – 40 stundas mēnesī. 
 
 
10.2.par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.panta trešo 

daļu,  
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosaravska, 

O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, 
R.Nipers),  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Viškurs, S.Viškure,  Dagdas novada 
dome NOLEMJ: 
 

Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

mēnešalgu  1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi). 
 
 
10.3.par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 1 (A.Plotka),  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins,  
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietniekam mēnešalgu 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro, 00 centi). 
 

 
10.4. par  darba samaksu domes pastāvīgo komisiju locekļiem 

 



Pamatojoties uz  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju locekļiem 

vienas darba stundas apmaksas likmi 5,17 EUR/h un darba samaksu par darbu 
komisijā aprēķināt atbilstoši katra komisijas locekļa faktiski nostrādātajam laikam. 

2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas loceklim - 30 stundas mēnesī. 
 
 

10.5.par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības izpilddirektoram 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaņā 

ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram 

mēnešalgas likmi 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro 00 centi). 
 
 
10.6. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem 

(direktoriem) un kapitālsabiedrības valdes loceklim 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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

Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri pašvaldības iestāžu vadītājiem (direktoriem) un 

valdes loceklim sekojošas mēnešalgas:  
 

1. Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājam – EUR 1 200,00; 
2. Dagdas novada Tautas nama direktoram – EUR 750,00 ; 
3. PI „Pilsētsaimniecība” vadītājam – EUR 700,00 ; 
4. Dagdas tūrisma informācijas centra vadītājam – EUR 700,00 ; 
5. Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājam – EUR 700,00 ; 
6. Dagdas novada Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 680,00 ; 
7. Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājam –  EUR 625,00 ; 
8. Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 625,00 ; 
9. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim – EUR 940,00 .  
 
 
10.7. par mēnešalgu  noteikšanu Dagdas novada pašvaldības pagasta pārvalžu 

vadītājiem 
 



Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem un Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma 7.3. punktu , likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Noteikt ar 2016.gada 1.janvāri  pagastu pārvalžu vadītājiem sekojošas mēnešalgas:  
 

1. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 960,00; 
2. Šķaunes pagasta un Bērziņu pagasta pārvalžu vadītājam –  EUR 900,00; 
3. Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 830,00; 
4. Asūnes pagasta un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītājam – EUR 830,00; 
5. Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 750,00; 
6. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 750,00; 
7. Svariņu pagasta pārvaldes vadītājam –  EUR 690,00. 

 

 
10.8. par Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un 

struktūrvienību amatu sarakstiem un mēnešalgām no 2016.gada 1.janvāra 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu un saskaņā ar 

Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu sarakstus un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra :  
 

1. Kancelejas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
2. Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
3. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstus un 

mēnešalgas; 
4. Finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
5. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
6. Būvvaldes darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
8. Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
9. Saimnieciskās nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
10. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
11. Folkloras centra darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
12. Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas; 
13. Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas. 
Pielikumā: Amatu saraksti  uz 5  lapām. 
 
10.9. par Būvvaldes un Vides un tautsaimniecības nodaļas amatu sarakstiem un 
mēnešalgām no 2016.gada 1.februāra 
 

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



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2016.gada 1.februāri Dagdas novada būvvaldes amatu sarakstā:  
1.1. likvidēt “Būvvaldes speciālista” amata vienību; 
1.2. samazināt “Būvvaldes vadītāja” slodzi no 1 līdz 0,6 slodzēm; 
1.3. ieviest “Būvinspektora” amata vienību uz 0,8 slodzēm ar algas likmi 950,0 EUR; 
1.4. ieviest “Arhitekta” amata vienību uz 0,4 slodzēm ar algas likmi 780,0 EUR. 
2. Ar 2016.gada 1.februāri Dagdas novada pašvaldības Vides un tautsaimniecības nodaļas 

amatu sarakstā likvidēt “Darba aizsardzības speciālista” un “Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības speciālista” amata vienības. 
3. Apstiprināt Dagdas novada būvvaldes un Dagdas novada pašvaldības Vides un 

tautsaimniecības nodaļas amatu sarakstus un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra.  
Pielikumā: Amatu saraksti uz 1 lapas. 

 
 

11. § 
Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.01.2016.  

/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” – 9 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, 

R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),  
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Gžibovskis, I.Gžibovska, R.Nipers,  Dagdas 
novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 

2016.gada 1.janvāri: 
 

  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 1 130 1 1 130,00 

1.2. Ezernieku vidusskolas direktors 146 795 0,95 755,25 

1.3. Andrupenes pamatskolas direktors 66 701 0,915 637,91 

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 

2016.gada 1.janvāri: 
 



  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 1 195 1 239 1 434,00 

 
3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu 

ar 2016.gada 1.janvāri:  
 
 

 
 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 

2016.gada 1.janvāri: 
 
  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 

 
 

12. § 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
12.1.  “Ciemi”, Svariņu pagastā 

 
Izskatot B. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.12.2015.) par īpašuma “Ciemi” 

sadali un pamatojoties uz 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” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

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



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

001 0292 (0,1 ha) nosaukumu “Pulkstenīši”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  
3. Būvēm, kas atrodas uz zemes gabala, saglabāt adresi Dārza iela 12, Svarinci, Svariņu pag., 

Dagdas nov.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
12.2. “Nākotne”, Asūnes pagastā 
 

Izskatot T. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.12.2015.) par īpašuma “Nākotne” 

sadali un pamatojoties uz 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” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Nākotne”, Asūnes pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Nākotne” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 

001 0189 (9,93 ha) nosaukumu “Dzenīši”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0297 (5,34 ha) noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
12.3. “Svēta zeme”, Asūnes pagastā 

 
Izskatot SIA “Kokvalde”, reģistrācijas Nr.40003783354, juridiskā adrese: Ērkšķu iela 

1A, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.12.2015.) par  īpašuma “Svēta zeme” sadali un 

pamatojoties uz 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” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Svēta zeme”, Asūnes pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Svēta zeme” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6046 004 0309 (4,8 ha) nosaukumu “Murmonu kalns”, saglabājot tam iepriekšējo 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  lauksaimniecības zeme, kods 0101.  
3. Īpašumā “Svēta zeme” paliekošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 004 

0213 (32,1 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 

0201. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
13. § 

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 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem: 
 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā teritorija Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 
Platība 

(ha) 

1. Andzeļu pagasts J. B. 6044 005 0229 1,06 

2. Andrupenes pagasts L. K. 6042 002 0054 
6042 002 0024 
6042 004 0507 
6042 004 0414 
6042 004 0218 
6042 004 0164 

4,5 
0,19 
1,2 
3,6 
0,71 
0,91 

 

3. Andrupenes pagasts Ž. B. 6042 007 0256 3,38 

4. Svariņu pagasts I. M. 6090 001 3375 2,9 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām. 
 
 

14. § 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu  iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes 

un rezerves zemes fondā iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi, saskaņā ar sarakstu:  
 

Nr. 
p.k. 

Pagasts Nomnieks Kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

Nomas 
termiņš 

(gadi) 

1. Konstantinovas G. D. 6076 003 0049 6,0 5 

2. Dagdas V. G. 6054 001 0188 1,3(1/6 d.d.) 10 

3. Dagdas S. L. 6054 001 0188 1,3(1/6 d.d.) 10 

4. Dagdas A. M. 6054 001 0188 1,3(1/6 d.d.) 10 

5. Dagdas S. M. 6054 001 0188 1,3(1/6 d.d.) 10 

6. Andrupenes I. T. 6042 007 0160 0,84 5 

7. Andrupenes P. M. 6042 009 0052 5,35 10 



8. Andrupenes R. Z. 6042 005 0114 0,14 (1/6 d.d.) 10 

9. Andrupenes J. K. 6042 005 0114 0,14 (2/6 d.d.) 10 

10. Andrupenes L. J. 6042 005 0114 0,14 (1/6 d.d.) 10 

11. Andrupenes Ļ. M. 6042 005 0114 0,14 (1/6 d.d.) 10 

12. Andrupenes A. T. 6042 005 0153 0,14 (1/6 d.d.) 10 

13. Andrupenes N. M. 6042 005 0153 0,14 (1/6 d.d.) 10 

14. Andrupenes M. B. 6042 005 0153 0,14 (1/6 d.d.) 10 

15. Andrupenes T. G. 6042 005 0153 0,14 (1/6 d.d.) 10 

16. Asūnes z/s “Sapņukalns” 6046 003 0050 1,4 (daļa no z.g.) 5 

 
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu un attiecīgo pagastu 

pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 16 lapām. 
 
 

15. § 
Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
  Izskatot I. P. un K. K. 16.12.2015. iesniegumus par zemes nomas tiesību pāreju sakarā 

ar īpašuma pirkšanu-pārdošanu un  pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 31.12.2015.  I. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 001 0139 0,2 ha platībā, sakarā ar dzīvojamās mājas pārdošanu. 
2. Piešķirt K. K. zemes nomas tiesības ar 01.01.2016. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 001 0139, 0,2 ha platībā,  uz 10 (desmit) gadiem dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. 
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 
4. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt nomas līgumu ar K. K.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

16. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Ezermalas”, Dagdas pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot K. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.11.2015.) un pamatoties uz  
Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības īpašumā “Ezermalas”, kadastra 

apzīmējums 6054 004 0044, sadalei divos zemes gabalos – 2,8 ha un 7,1 ha platībā. 
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 



3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 
Lēmums ar pielikumiem pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3  lapām. 

 
 

17. § 
Par zemes vienības sadali un piekritību pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 24.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi”,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0343 

(1,1135 ha) Dagdas pilsētā divos zemes gabalos – 0,90 ha un 0,19 ha platībā 
2. Zemes vienībai 0,9 ha platībā saglabāt adresi Ezermalas iela 33, Dagda, Dagdas nov., 

zemes vienībai 0,19 ha platībā piešķirt adresi Asūnes iela 55A, Dagda, Dagdas nov. 
3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, 

zaļās zonas un citas rekreācijas objektu teritorijas, kods 0501. 
4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabalu platība var tikt precizēta. 
5. Noteikt, ka tās ir piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 

2.punktu. 2013.gada 27.martā apstiprinātajā Dagdas novada teritorijas plānojumā 2013.-
2024.gadam, minētās platības iezīmētas kā dabas un apstādījumu teritorijas, par kuru 

uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
2.punktu. 

Pielikumā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0343 sadales shēma. 
 

 
18. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu 

sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības. 
 

Nr. 
p.k. 

Pagasts Zemes vienības statuss Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

 
1. Konstantinovas pagasts rezerves zemes fonds 6076 003 0217 3,0 
2. Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 5,35  

(daļa no z.g.) 
3. Ķepovas pagasts rezerves zemes fonds 6080 003 0056 9,6 
4. Ķepovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6080 004 0152 1,04 



5. Šķaunes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6092 001 0164 0,9 
6. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0108 0,45 
7. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0109 1,29 
8. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0110 1,0 
9. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0111 0,64 
10. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0170 2,1  

(daļa no z.g.) 
11. Bērziņu pagasts rezerves zemes fonds 6050 004 0427 1,55 
12. Andzeļu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6044 005 0229 1,06 

 
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada 

15.janvārim.  
 
 

19. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķina atcelšanu zemes gabalam  

Dagdā, Daugavpils ielā 23 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Izskatot Lauku atbalsta dienesta iesniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

apsekošanas sarakstu Dagdas novada pašvaldībā par 2015.gadu, konstatēts: 
 Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei piederošai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6009 002 0386 Daugavpils ielā 23, Dagdā, Lauku atbalsts dienests ir 

noteicis statusu “Nekopts” visai 14,9337 ha platībai, jo Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datos tādā platībā ir noteikts zemes lietošanas veids – 
lauksaimniecības zeme. 

 1999.gadā izgatavotajā robežu plānā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6009 002 
0386 zemes sadalījums pa lietošanas veidiem nav veikts, bet faktiski uz tā atrodas gan 

mežs, gan ezers, un lauksaimniecības zeme aizņem tikai nelielu daļu no platības. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei piederošai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 6009 002 0386 (Dagda, Daugavpils iela 23) 2015.gadā nepiemērot 

nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi. 
2. Ieteikt Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei griezties Valsts zemes 

dienestā par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0386 sadali atbilstoši 
zemes lietošanas veidiem. 

 
 

20. § 
Par līdzekļu novirzīšanu Noviku karjera piebraucamā ceļa (7-19) uzturēšanas darbiem 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 
 Sakarā ar Noviku karjera izstrādes darbu veikšanu un nepieciešamību veikt piebraucamā 

ceļa sāngrāvju tīrīšanu un profila atjaunošanu, iesēdumu un bedru labošanu saskaņā ar 

remontdarbu izdevumu tāmi, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 



daļas 27) punktu, saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas 

novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai 

sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Novirzīt no pašvaldības 2015.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju 

un mājokļu  (autoceļu fonda) apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 3690 (trīs tūkstoši seši 
simti deviņdesmit euro) uzturēšanas darbu veikšanai uz pašvaldības ceļa 7-19 Noviku karjera 
piebraucamais ceļš. 
 
 

21. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkloči”, Dagdas pagastā, izsoles rezultātiem 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ņemot vērā 2015.gadā 3.decembrī notikušās nekustamā īpašuma „Līkloči”, Dagdas 
pagastā, izsoles rezultātus un nosacītās cenas samaksu, kā arī pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 
(R.Azins, S.Viškure),  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, Dagdas novada 
dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt 2015.gada 3.decembrī notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma 

„Līkloči”, Dagdas pagastā, pārdošanu A. P. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1 
050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 euro centi).  

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma 

„Līkloči”, Dagdas pagastā, pirkuma līgumu.  
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

22. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, izsoles rezultātiem 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ņemot vērā 2015.gadā 3.decembrī notikušās nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Bērziņu 
pagastā, izsoles rezultātus un nosacītās cenas samaksu, kā arī pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – 1 (A.Gžibovskis),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt 2015.gada 3.decembrī notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma 

„Pumpuri”, Bērziņu pagastā, pārdošanu I. A. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 4 
150,00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi).  

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma 

„Pumpuri”, Bērziņu pagastā, pirkuma līgumu.  



3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

23. § 
Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL – izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Sakarā ar Dagdas novada domes 19.11.2015. lēmumu “Par autobusa  SETRA S 215 

RL izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu” (prot. Nr.15, 22.§), ņemot vērā, ka 

uz autobusa pirkšanu ir pieteikušās vairākas personas, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17) punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL – izsoli ar 

augšupejošu soli. 
2. Apstiprināt autobusa SETRA S 215 RL  nosacīto cenu EUR 450,- (četri simti piecdesmit 

euro). 
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL  izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 
4. Publicēt paziņojumu par minētā autobusa izsoli pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

24. § 
Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD – izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Sakarā ar Dagdas novada domes 19.11.2015. lēmumu “Par autobusa  SETRA S 211 

HD izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu” (prot. Nr.15, 23.§),ņemot vērā, ka  

uz autobusa pirkšanu ir pieteikušās vairākas personas, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD – izsoli ar 

augšupejošu soli. 
2. Apstiprināt autobusa SETRA S 211 HD  nosacīto cenu EUR 450,- (četri simti piecdesmit 

euro). 
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD  izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 
4. Publicēt paziņojumu par minētā autobusa izsoli pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

25. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lāči”, Dagdas pagastā, atsavināšanu 



/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, Dagdas 
novadā, kadastra Nr.6054 001 0210, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, ),  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Krūmiņš, A.Platacis, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, ar 

kadastra Nr.6054 001 0210, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3227 ha, 
pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts; 
 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: 
 Žanna AIŠPURE – Ķepovas  pagasta pārvaldes vadītāja; 
 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, Dagdas 
novadā izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 
 

26. § 
Par katlu mājas Mičurina ielā 12A nomas līguma pagarināšanu  

ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Izskatījusi SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 10.11.2015. vēstuli  Nr.1-2.2/15-80  

ar lūgumu pagarināt līguma Nr.17-12/2005 darbību par katlumājas Mičurina ielā 12A nomu 

uz 10 gadiem, lai nodrošinātu siltumapgādi iedzīvotājiem un iestādēm, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” līgumu par katlumājas Mičurina ielā 

12A, Dagdā,  un siltumtrases nomu uz 10 (desmit) gadiem – no 2016.gada 1.janvāra līdz 

2026.gada 31.decembrim. 
2. Noteikt nomas maksu 7,00 EUR (septiņi euro), t.sk. PVN, mēnesī. 
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nomas līgumu ar SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība”. 
 



27. § 
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Brīvība” 

/Ziņo I.Pauliņš; R.Nipers, A.Viškurs, R.Azins/ 
 

Sakarā ar SIA „Brīvība” saskaņojumu par nedzīvojamo telpu ēkā „Šūpoles”, Ozoliņos, 

Dagdas pagastā, nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības 

nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosaravska, 

O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 1 
(R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt ar SIA „Brīvība” 2015.gada 27.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu Nr.DNP/4-1.6/15/3 līdz 2016.gada 30.jūnijam uz iepriekšējiem nosacījumiem 

(telpas Nr. 9., 19., 20., 21., 23., ar kopējo platību 62,20 m²,  maksa 4,30 EUR/m²(t.sk. 

PVN) mēnesī, kurā iekļauta maksa par elektroenerģiju, telpu apkuri, ūdensvada un 

kanalizācijas lietošanu, ēkas ārējās teritorijas kopšanu). 
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt vienošanos ar SIA „Brīvība” par 

grozījumiem minētajā telpu nomas līgumā. 
 
 

28. § 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

/Ziņo R.Azins/ 
 

28.1. dzīvokļa izīrēšana J. P. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 8.decembra lēmumu par 
dzīvojamās telpas piešķiršanu J. P., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 5.pantuun saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem 

noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izīrēt J. P.  pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 1 – 7, Asūnē (2-istabas, kopplatība 50,4 m

2, ar 
labierīcībām) no 2016.gada 1.janvāra uz 1 (vienu) gadu.   

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

līgumu ar J.P.. 
3. Uzlikt par pienākumu J. P. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Kalna iela 1 – 7, Asūne, 

Asūnes pag., Dagdas nov. 
 
 
28.2. īres līguma pārslēgšana ar L. P. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 8.decembra lēmumu par 
dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu uz L. P. vārda, pamatojoties uz likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27) punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 



1. Atļaut pārslēgt dzīvojamās telpas  īrēs līgumu uz  pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 1- 12, 
Asūnē, uz L. P. vārda  ar 2016.gada 1.janvāri uz 6 (sešiem) mēnešiem. 

2. Pilnvarot Asūnes  pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri parakstīt īres līgumu ar L.P.. 
 
 

29. § 
Par pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 

apstiprināšanu 
/Ziņo R.Azins/ 

 
Pamatojoties uz  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 33., 34. un 37.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumus. 
/Noteikumi protokola pielikumā uz 4 lapām/ 

 
 

30. § 
Par Dagdas novada domes 19.11.2015. lēmuma “Par SIA “Dagdas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu” atcelšanu 
/Ziņo R.Azins; R.Nipers, A.Plotka/ 

 
Sakarā ar pašvaldības rīcībā nonākušo informāciju par to, ka Viktors Petrovskis atbilst 

likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37.panta 
(2) daļas 2) punktā minētajam nosacījumam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’ 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 85.panta (2) daļas 3.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu “Par SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu” (protokols Nr.15., 31.§). 
2. Noteikt, ka Viktors Petrovskis SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata 

pienākumus pilda līdz cita kandidāta ievēlēšanai amatā. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
31. § 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24)punktu un 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata Viktoriju VIRZU ar 2015.gada 

21.decembri. 



2. Ievēlēt par Administratīvās komisijas locekli Žannu AIŠPURI ar 2016.gada 4.janvāri. 
 

 
32. § 

Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbrīvot no Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amata Melāniju RUDAVINU ar 

2015.gada 30.decembri. 
2. Ievēlēt par Dzīvokļu jautājumu  komisijas locekli Romualdu DEMIDU ar 2016.gada 

4.janvāri. 
 
 

33. § 
Par  amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētāja vietniekam R.Azinam 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

4.panta pirmās daļas 14.punktu, 6.pantu, 7.panta piekto daļu, 8.
1 panta 41 un 5 daļu,    

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, 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: 
 
 Atļaut Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam 

savienot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu  ar  šādiem 

amatiem:  
1. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 
2. Dzīvokļa jautājumu komisijas priekšsēdētājs,  
3. Medību koordinācijas komisijas vadītājs,  
4. Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības 

komitejā; 
5. Pašvaldības pārstāvis Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas 

Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā; 
6. Pašvaldības pārstāvis Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības un atbalsta 

pasākumu īstenotāju izvēles komisijā,  
7. Pašvaldības pārstāvis Valsts probācijas dienesta Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 

Konsultatīvajā padomē. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
34. § 

Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājas M.Rudavinas atbrīvošanu no amata 
/Ziņo S.Viškure/ 

 



Sakarā ar Melānijas Rudavinas iesniegumu par atbrīvošanu no Andrupenes pagasta 
pārvaldes vadītāja amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9) 
punktu un 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosaravska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbrīvot Melāniju RUDAVINU no Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 

2015.gada 30.decembri. 
2. Uzdot M.Rudavinai organizēt iestādes pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu, materiālu, 

naudas līdzekļu un lietvedības dokumentu nodošanu – pieņemšanu. 
3. Noteikt, ka Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus līdz jauna iestādes 

vadītāja iecelšanai pildīs Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:10. 
 
 
Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 23.decembrī 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dagdā 
 

 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 8.§) 

 
 

NOTEIKUMI 
“Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību  

biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  
12.pantu un  41.panta pirmās daļas 2)punktu 

 
 
 

I. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Dagdas  novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 

piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk- 
Finansējuma saņēmējs) un kādā veidā tiek kontrolēts piešķirtā finansējuma izlietojums. 

2. Pieteikumus pašvaldības finansējuma saņemšanai var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā 

reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir 

reģistrēta Dagdas novada administratīvajā teritorijā vai kuru aktivitāšu īstenošana plānota 

Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Pieteikumus pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam  iesniedz Pašvaldībā 

līdz kārtējā gada 30.decembrim, izņemot pieteikumus līdzfinansējumu nodrošināšanai 

projektu realizācijai pašvaldības teritorijā, piesaistot papildus finansējumu novada 

attīstībai. 

4. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc norādītā termiņa tiks izskatīti, ja kārtējā gada plānotais 

pašvaldības finansējums  nav izlietots pilnā apmērā. 

5. Finansējums tiek paredzēts kārtējā gada pašvaldības budžetā un tā sadalījums apstiprināts 

ar Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu. 

6. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu racionālu, 

efektīvu izlietošanu, ievērojot atklātu un vienlīdzīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un 
vērtēšanas procesā. 
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II. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI UN NOSACĪJUMI 
 

7. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir: 

7.1. atbalstīt Finansējuma saņēmēja aktivitātes sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu 

īstenošanai Dagdas novada pašvaldības teritorijā, veicinot iedzīvotāju līdzdalību; 

7.2. veicināt sadarbību un Dagdas novada atpazīstamību ārpus novada administratīvās 

teritorijas. 

8. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts sekojošām Finansējuma saņēmēju aktivitātēm: 

8.1. sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošana Dagdas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, piesaistot vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski 

nozīmīgos projektos; 

8.2. neformālo izglītības programmu īstenošana dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 

8.3. brīvā laika pavadīšanas dažādošana un tās kvalitātes uzlabošana novada teritorijā; 

8.4. sociālo vajadzību un pakalpojumu piedāvāšana noteiktām iedzīvotāju grupām; 

8.5. integrācijas procesu veicināšana  novada teritorijā; 

8.6. papildus finansējuma piesaiste novada attīstībai realizējot sabiedrībai nozīmīgus 

projektus. 

9. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts: 

9.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

9.2. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām; 

9.3. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu; 

9.4. sabiedriski nozīmīgiem projektiem un pasākumiem, kur nav paredzēts pašieguldījums vai 

cits piesaistītais finansējums; 

9.5. Finanšu saņēmējam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma 

izlietojumu vai sniedzis nepatiesas ziņas. 

 
III. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 
10. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz Dagdas 

novada pašvaldības Kancelejā  – Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. 

11. Pieteikuma dokumenti sastāv no: 

11.1. motivēta iesnieguma par finansējuma piešķiršanas mērķiem un to aktualitāti; 

11.2. pieprasītā finansējuma detalizētas izlietojuma tāmes, norādot biedrības u.c. 

līdzfinansējumu; 

11.3. vispārīgas informācija par biedrības darbības mērķiem un biedru skaitu,  iepriekšējā 

gadā realizētām un nākošā gadā plānotām aktivitātēm; 

11.4.  reģistrācijas apliecības kopijas un rekvizītiem. 

12. Iesniegtos pieteikumus izskata Dagdas novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komiteja, kas izvērtē pieteikuma dokumentos iekļauto informāciju un pieprasītā 

finansējuma atbilstību šiem noteikumiem. 

13. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumi par atbalstītajiem pieteikumiem un to 

apmēru tiek izskatīts Finanšu komitejā, bet galīgo lēmumu pieņem Dagdas novada 
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pašvaldības dome. 

14. Finansējuma pieteikuma galvenie vērtēšanas kritēriji: 

14.1. finansējuma izlietojuma atbilstība sabiedrības interesēm un aktualitātēm, finansējuma 

piešķiršanā prioritāti nosakot biedrībām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss;   

14.2.  iespējamie finansējuma piešķiršanas rezultāti un ieguvumi  pašvaldībai un sabiedrībai 

kopumā; 

14.3. izdevumu ekonomiskais pamatojums, Finansējuma saņēmēju ieguldījuma apjoms un 

piesaistīto līdzekļu apjoms; 

14.4.  iespējamie citi finansējuma piesaistes avoti noteikto mērķu sasniegšanai. 

15. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt pieprasītā finansējuma apjomu. 

16. Pašvaldība  pēc Dagdas novada domes lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu ar Finansējuma 

saņēmēju, kurā nosaka finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

17. Par saņemtā finansējuma izlietojumu Finansējuma saņēmējs, līgumā  noteiktajā termiņā, 

iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot grāmatvedības attaisnojošo 

dokumentu (līgumu, rēķinu u.c.) un maksājumu uzdevumu kopijas. 

18. Ja Finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir 
pienākums atmaksāt Pašvaldībai neizlietotā finansējuma daļu. 

19. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piešķirtā finansējuma izlietošanas 

gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību mērķim. 

20. Pieteikumu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par pretendentu pieteikumiem 

līdzfinansējuma nodrošināšanai projektiem, kuri iesniegti pēc Noteikumu 3.punktā 

noteiktā termiņa, tiek izskatīti un izvērtēti kārtējās Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 

kā arī Finanšu komitejas sēdēs. 

21. Dagdas novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, kalendārā 

gada pašvaldības budžetā šim mērķim plānoto līdzekļu ietvaros. 

 
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 
22. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

23. Pieteikumi pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 2016.gadam, iesniedzami līdz 

2016.gada 11.janvārim.  

 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dagdā 
 

 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 9.§) 

 
 
 

G R O Z Ī J U M I  
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ 
 
 
1. Izdarīt  Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

(turpmāk - Nolikums) (apstiprināts 2010.gada 12.janvāra sēdē, prot.Nr.1, 4.§ ) šādus 
grozījumus: 

 
1.1. Aizstāt Nolikuma 2.2. un 2.5. punktos vārdus “kas aprēķināta oficiālajā statistikas 

paziņojumā publicētajai aizpagājušā gada valstī strādājošo vidējai darba samaksai 

piemērojot koeficientu 1,2 un dalot ar attiecīgā kalendārā gada vidējo darba stundu 
skaitu mēnesī” ar vārdiem “kas nepārsniedz Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto apmēru”. 
 
1.2. Izslēgt Nolikuma 7.9. un 7.10. punktus. 

 
2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 
 
 

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja                                                                             S.Viškure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Grozījumu redakcijā. 
 
 
2.  Pašvaldības domes deputātu un komisiju atlīdzība 
… 
2.2. Darba samaksu novada domes deputātiem aprēķina katra deputāta faktiski nostrādāto 

stundu skaitu reizinot ar domes apstiprināto vienas darba stundas algas likmi, kas 
aprēķināta oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai aizpagājušā gada valstī 
strādājošo vidējai darba samaksai piemērojot koeficientu 1,2 un dalot ar attiecīgā 
kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī kas nepārsniedz Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto apmēru. Maksimālais 
apmaksājamo stundu skaits vienam deputātam nepārsniedz 40 stundas mēnesī.  

… 
2.5. Darba samaksu patstāvīgo komisiju locekļiem  aprēķina katra komisijas locekļa faktiski 

nostrādāto stundu skaitu reizinot ar domes apstiprināto vienas darba stundas algas likmi, 
kas aprēķināta oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai aizpagājušā gada valstī 
strādājošo vidējai darba samaksai piemērojot koeficientu 1,2 un dalot ar attiecīgā 
kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī kas nepārsniedz Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto apmēru. Maksimālais 
apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas loceklim nepārsniedz 30 stundas mēnesī. 

 
 

 



  

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada  21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 10.§, 10.8.p.) 

 
 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
no 2016.gada 1.janvāra 

 
1. Dagdas novada pašvaldības kancelejas  

amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 
 

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 1 710,- 710,00 
 Kopā: 3,5  2 500,00 
 
 
 

2. Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Juridiskās nodaļas vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Juriskonsults 1 780,- 780,00 
3. Jurists-personāla speciālists 1 710,- 710,00    
 Kopā: 3  2 410,00 
 
 
 

3. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Nodaļas vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Informācijas sistēmu administrators 1 910,- 910,00 
3. Datorspeciālists  1 640,- 640,00 
4. Redaktors  1 640,- 640,00 
5. Tulks 0,2 640,- 128,00 
6. Videoinženieris 1 500,- 500,00 
 Kopā: 5,2  3 738,00 



  

 
4. Dagdas novada pašvaldības  Finanšu nodaļas  

amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Finanšu nodaļas vadītājs 1 1060,- 1060,00 
2. Galvenais grāmatvedis 1 1060,- 1060,00 
3. Ekonomists 0,8 920,- 736,00 
4. Galvenā grāmatveža vietnieks 1 800,- 800,00 
5. Nodokļu administrators 1 750,- 750,00 
6. Grāmatvedis 1 750,- 750,00 
7. Kasieris 1 700,- 700,00 
 Kopā: 6,8  5 856,00 
 
 

5. Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 

 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Nodaļas vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Projektu koordinators  3 710,- 2130,00 
 Kopā: 4  3 050,00 
         
 

6. Dagdas novada būvvaldes  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Būvvaldes vadītājs 1 950,- 950,00 
2. Būvvaldes speciālists  1 780,- 780,00 
3. Būvinženieris  1 630,- 630,00 
4. Vides dizainers  1 560,- 560,00 
 Kopā: 4  2 920,00 

 
 

7. Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR)) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

vietnieks 
1 780,- 780,00 

3. Mūziķis       0,15  420,- 63,00 
 Kopā: 2,15  1 763,00 



  

 
 

8. Dagdas novada pašvaldības Vides un tautsaimniecības nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Zemes lietu speciālists  1 700,- 700,00 
2. Nekustamā īpašuma speciālists 1 650,- 650,00 
3. Ceļu meistars  1 620,- 620,00 
4. Darba aizsardzības speciālists 0,5 620,- 310,00 
5. Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības speciālists  
0,5 620,- 310,00 

6. Vides inženieris  1 600,- 600,00 
7. Lauksaimniecības konsultants 0,5 560,- 280,00 
8. Zivsaimniecības vadītājs 1 560,- 560,00 
 Kopā: 6,5  4 030,00 

*1 
–  ar 01.01.2016. Automobiļa vadītāja amata vienība (1 slodze) pārcelta uz Saimniecisko nodaļu. 

 
9. Dagdas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas  

amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds mēnesī 

(EUR) 
1. Automobiļa vadītājs *

1  4 570,- 2280,00 
2. Apkopēja *

2  2,5 370,- 925,00 
 Kopā: 6,5  3 205,00 

*1 – no 01.01.2016. Automobiļa vadītāja amata vienība (1 slodze) pārcelta no Vides un 

tautsaimniecības nodaļas uz Saimniecisko nodaļu; 
*2 – no 01.01.2016 Apkopēju mēnešalgas palielinātas par 10,- EUR  –  no 360,- EUR  līdz 

370,- EUR,  sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu. 
 
 

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Nodaļas vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Izglītības darba speciālists 1 730,- 730,00 
3. Kultūras metodiķis 1 700,- 700,00 
4. Sporta pasākumu organizators  1 700,- 700,00 
5. Skolotājs logopēds  0,5 450,- 225,00 
6. Izglītības psihologs *

3 0,6 450,- 270,00 
 Kopā: 5,1  3 545,00 

*3 – no 01.01.2016.  palielināts  Izglītības  psihologa amata vienību skaits par 0,1 slodzi – 
no 0,5 līdz 0,6 slodzēm. 



  

 
 

11. Dagdas novada Folkloras centra  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
1. Folkloras centra vadītājs 1 550,- 550,00 
2. Mūziķis        0,15  420,- 63,00 
 Kopā: 1,15  613,00 
 

 
12. Dagdas novada bāriņtiesas  

amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.janvāra 
 

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 0,5 700,- 350,00 
14.  Bāriņtiesas sekretāre  0,5 700,- 350,00 

 Kopā: 7,75  5 685,00 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

13. Dagdas novada Sociālā dienesta  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2016.gada 1.janvāra 

 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Sociālā dienesta vadītājs 1 920,- 920,00 
2. Sociālā dienesta vadītāja vietnieks / 

sociālais darbinieks darbam  
ar ģimeni un bērniem  

1 780,- 780,00 

3. Sociālais darbinieks darbam ar 

veciem cilvēkiem un invalīdiem  
        0,6 740,- 444,00 

4. Sociālais darbinieks darbam  
ar pieaugušām personām 

0,5 740,- 370,00 

5. Sociālās palīdzības organizators  
(Dagdas pilsētā) 

1 700,- 700,00 

6. Sociālais darbinieks 
(Dagdas un Ezernieku pagastos) 

1 700,- 700,00 

7. Sociālais darbinieks  
(Andrupenes pagastā) 

1 700,- 700,00 

8. Klientu apkalpošanas speciālists  
(Ezernieku pagastā) 

1 670,- 670,00 

9. Sociālais darbinieks  
(Asūnes pagastā) 

0,75 700,- 525,00 

10. Sociālais darbinieks  
(Andzeļu pagastā) 

0,75 700,- 525,00 

11.  Sociālais darbinieks  
(Konstantinovas pagastā) 

0,75 700,- 525,00 

12. Sociālais darbinieks  
(Šķaunes pagastā) 

0,75 700,- 525,00 

13. Sociālais darbinieks  
(Bērziņu pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

14. Sociālais darbinieks  
( 
Svariņu pagastā) 

0,5 700,- 350,00 

15. Sociālais darbinieks  
(Ķepovas pagastā) 

0,4 700,- 280,00 

16. Sociālais aprūpētājs 0,5 560,- 280,00 
 Kopā: 12  8 644,00 
 
 
Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja                                                                              S.Viškure 
 
 
 
 
 



  

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 10.§, 10.9.p.) 

 
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
ar grozījumiem no 01.02.2016. 

              
 
 

    6. Dagdas novada būvvaldes  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.februāra 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Būvvaldes vadītājs 0,6 950,- 570,00 
2. Būvinspektors 0,8 950,- 760,00 
3. Arhitekts  0,4 780,- 312,00 
4. Būvinženieris  1 630,- 630,00 
5. Vides dizainers  1 560,- 560,00 
 Kopā: 3,8  2 832,00 

*1  – no 01.02.2016. samazināta Būvvaldes vadītāja slodze no 1 līdz 0,6 slodzēm, ieviešot 

Būvinspektora  amata vienību uz 0,8 slodzēm un Arhitekta amata vienību uz 0,4 slodzēm; 
ar 31.01.2016. likvidēta  Būvvaldes speciālista amata vienība. 
 
 

8. Dagdas novada pašvaldības Vides un tautsaimniecības nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.februāra 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

1. Zemes lietu speciālists  1 700,- 700,00 
2. Nekustamā īpašuma speciālists 1 650,- 650,00 
3. Ceļu meistars  1 620,- 620,00 
4. Vides inženieris  1 600,- 600,00 
5. Lauksaimniecības konsultants 0,5 560,- 280,00 
6. Zivsaimniecības vadītājs 1 560,- 560,00 
 Kopā: 5,5  3 410,00 

*2   – ar 31.01.2016. likvidētas  Darba aizsardzības speciālista un Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības speciālista amata vienības, sakarā ar pakalpojuma līguma slēgšanu. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības 
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 23.§) 
 
 

 
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: 2016. gada  8.janvāris,  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 450 (četri simti piecdesmit euro, 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, 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 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 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) darba 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 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 24.§) 

 
 
 

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: 2016. gada 8.janvāris  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 450,00 (četri simti piecdesmit 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, 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 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 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) darba 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 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dagdā 
 
 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 21.decembra sēdē 
(protokols Nr.16, 29.§) 

 
Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības  

NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  33., 34. un 37.pantu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 
1. Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi 

(turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek: 
1.1. pārvaldīta Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrība (turpmāk – 

Kapitālsabiedrība) un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas; 
1.2. pildīti pašvaldības kā Kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības; 
1.3. veikta Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un lietderība. 

2. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principam 

atbilstošu Kapitālsabiedrības pārvaldību. 
3. Dagdas novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu 

Kapitālsabiedrības efektīvu finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu 

izmantošanas lietderību, kā arī publiskotu interešu īstenošanu un uzraudzību. 
4. Noteikumi ir saistoši kapitāla daļu turētāja pārstāvim, Kapitālsabiedrības valdes loceklim 

(turpmāk – valdes loceklis), Dagdas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. 

Noteikumiem ir ieteikuma forma attiecībā uz publiski privātajām kapitālsabiedrībām, 

kurās Dagdas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas. 
 

II. Kapitālsabiedrības pārvaldība, valdes nominēšanas kārtība 
 

5. Valdes locekli ieceļ un atceļ no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, ko pieņem kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis, saskaņojot ar Dagdas novada pašvaldības domi. 
6. Valdes locekli pirms termiņa atceļ dalībnieku sapulce normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos, par to pieņemot motivētu lēmumu. 
7. Izvēloties valdes locekli, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ņem vērā personas darba pieredzi, 

izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes locekļa uzdevumu 

profesionālu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
8. Valdes locekli ieceļ uz Kapitālsabiedrības statūtos noteikto termiņu. 
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9. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un kapitāla daļu turētāja pārstāvi regulē 

pilnvarojuma līgums, kas tiek apstiprināts dalībnieku sapulcē. 
10. Pilnvarojuma līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, valdes locekļa tiesības un 

pienākumus, atlīdzību un norēķinu kārtību, prombūtnes noteikumus, atbildību, līguma 

darbības termiņus, līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumu, kā arī citus noteikumus. 
11. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ieceļot valdes locekli, nosaka tam izpildāmos uzdevumus 

un sasniedzamos rezultātus (mērķus), kurus izvērtē vienu reizi gadā, apstiprinot gada 
pārskatu. 

 
III. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana 

 
12. Kapitālsabiedrība izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju ņemot vērā: 

12.1. Dagdas novada pašvaldības noteiktos Kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos 

mērķus; 
12.2. Kapitālsabiedrības izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī Kapitālsabiedrības 

darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus. 
13. Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir jāietver vismaz šāda informācija: 

13.1. vispārēja informācija par Kapitālsabiedrību (Kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla 

lielums, dalībnieku sastāvs un tiem piederošo daļu skaits, veiktās iemaksas valsts vai 

pašvaldības budžetā (t.sk. dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi), informācija 

par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informāciju par īpašuma 

struktūru (t.sk. līdzdalība citās sabiedrībās), tās darbības veids, vēsture, 

Kapitālsabiedrības vadības modelis); 
13.2. informācija par biznesa modeli, t.sk. Kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem; 
13.3. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; 
13.4. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts; 
13.5. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; 
13.6. nefinanšu mērķi; 
13.7. finanšu mērķi, kā arī Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji; 
13.8. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas plāns un investīciju 

plāns; 
13.9. risku analīze.   

14. Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina 

kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē. 
 

IV. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un pašvaldības  
līdzdalības pārvērtēšana 

 
15. Katru gadu ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīkojumu izveidota darba grupa veic 

vispusīgu Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un 

nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšanu.  
16. Darba grupa katru gadu līdz Kapitālsabiedrību gada pārskata apstiprināšanai sniedz 

kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto 

mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai. 
17. Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt 

noteiktos mērķus, Kapitālsabiedrības valdes loceklis, sagatavo dalībnieku sapulces 

lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniedz izskatīšanai 

dalībnieku sapulcē. 
18. Ja vidēja termiņa darbības stratēģiju nav nepieciešams būtiski grozīt, tad Kapitālsabiedrība 

precizē stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:  
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18.1. stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem 

datiem un precizētajām prognozēm; 
18.2. plānoto naudas plūsmu; 
18.3. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu; 
18.4. plānoto bilanci; 
18.5. plānoto investīcijas plānu. 

19. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības Kapitālsabiedrības gada 

pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē izvērtē Kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. Darba grupa sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo 

informāciju un saņemtos atzinumu par Kapitālsabiedrību izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
20. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc 

nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa 

darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. 
21. Lai pārvērtētu pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir 

Dagdas novada pašvaldība, un noteiktu tās tiešo līdzdalību Kapitālsabiedrībās un 

atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tiek sagatavots vērtējums attiecībā 

uz līdzdalības atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek 

sagatavoti vērtējumi un iesniegti izskatīšanai Dagdas novada pašvaldības domei, nosaka 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis.  

 
V. Pašvaldības Kapitālsabiedrības darbības pārraudzība 

 
22. Pašvaldības Kapitālsabiedrība mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām sagatavo 

neauditētu ceturkšņa pārskatu, kas sastāv no: 
22.1. saīsinātajiem finanšu pārskatiem, kas sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai 

zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas 

plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina 

starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda 

datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs 

varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz 

bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un Kapitālsabiedrības attīstības 

tendenci; 
22.2. starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem, 

laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz 

saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos neskaidros 

apstākļus nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem Kapitālsabiedrība varētu 

saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos 

rezultātus. 
23. Kapitālsabiedrība, veic publiskos iepirkumus atbilstoši iepirkumus regulējošiem 

normatīvajiem aktiem, izstrādā un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim iepirkumu 

plānu nākamajam gadam (divu mēnešu laikā pēc kalendārā gada beigām), un reizi 

ceturksnī (nākamā mēneša laikā) atskaitās par iepirkumu plāna izpildi. 
24. Kapitālsabiedrības līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz kapitāla daļu turētājam gada 

atskaiti par pārvaldes uzdevumu izpildi. 
25. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, pamatojoties uz Kapitālsabiedrību iesniegto neauditētu 

ceturkšņa pārskatu, veic Kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju izvērtēšanu 

atbilstoši apstiprinātajai Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai.  
26. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu Kapitālsabiedrības darbību, 

zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa 
valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas 

uzlabošanai.  



4 

 

 
VI. Pašvaldības Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana 

 
27. Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām tiek 

sagatavots operatīvais gada pārskats par 9 (deviņiem) mēnešiem.  
28. Kapitālsabiedrības valdes loceklis organizē revidenta starpziņojuma saņemšanu Dagdas 

novada pašvaldības domē par Kapitālsabiedrības operatīvo 9 (deviņu) mēnešu pārskatu.   
29. Darba grupa, pamatojoties uz operatīvo gada pārskatu, vadības ziņojumu un atskaites par 

pārvaldes uzdevumu izpildi, sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu, kurā tiek 

iekļauts vērtējums pēc šādiem kritērijiem: finanšu un saimnieciskās darbības, efektivitātes, 

funkcijām un pakalpojumiem, izmaksu ekonomiskuma, pašvaldības līdzekļu izlietojuma 

u.c. 
30. Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka līdz kārtējā gada 15.martam tiek sagatavots 

auditētais gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu Kapitālsabiedrības 

gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim. 
31. Valde organizē Kapitālsabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu termiņā, kas 

nodrošina to apstiprināšanu dalībnieku sapulcē likumā paredzētajā termiņā. 
32. Kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē, izvērtējot gan mērķu 

īstenošanas progresu, gan finanšu darbības rezultātus.  
33. Dagdas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka kārtību, kādā tiek noteikta 

un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla 

lietošanu. 
34. Kapitālsabiedrības peļņa, ja tāda ir, tiek izlietota atbilstoši uzdevumam nodrošināt 

Kapitālsabiedrības tālākās perspektīvas. Peļņa var tikt novirzīta: 
34.1. iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai; 
34.2. projektu īstenošanai, ja tiek konstatēta Kapitālsabiedrības dalības iespējamība un 

atbilstība tās darbības mērķiem; 
34.3. tehnikas, inventāra vai citu pamatlīdzekļu iegādei, ja tiek konstatēta to izmantošanas 

nepieciešamība pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai; 
34.4. Kapitālsabiedrības īpašuma atjaunošanas, labiekārtošanas vai remonta darbiem; 
34.5. darbinieku, speciālistu piesaistei, ja Kapitālsabiedrība strādājusi ar peļņu un ir 

pierādīts darbības apjoma pieaugums.  
35. Pēc gada pārskata un darba grupas atzinuma par Kapitālsabiedrības darbību pārskata gadā 

apstiprināšanas, iepriekšminētie kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi tiek iesniegti 
tuvākajā Dagdas novada pašvaldības domes sēdē pieņemšanai zināšanai. 

 
VII. Informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības Kapitālsabiedrību  

finanšu pārskatu un finanšu informācijas apkopošana 
 

36. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, Kapitālsabiedrības valdes loceklis organizē 

normatīvajos aktos noteiktās aktuālās informācijas publiskošanu Kapitālsabiedrības un 

Dagdas novada pašvaldības mājaslapā. 
37. Lai nodrošinātu pašvaldības Kapitālsabiedrības finanšu pārskatu un finanšu informāciju 

apkopošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Kapitālsabiedrības sagatavo un iesniedz 

noteiktos pārskatus un finanšu informāciju Valsts kases Informācijas sistēmā. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure 
 


