
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdas novada Dagdā Nr. 11 2016.gada 30.septembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 14:00. 

Sēdi atklāj plkst. 14:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

8 deputāti:   Aivars Plotka,  Anatols Viškurs, Inese Plesņa, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, 

Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki /ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, ekonomiste Ināra Tukiša, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Artjoms Gekišs, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska. 

 

Nepiedalās –  

7 deputāti:  Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Aivars Platacis (darba darīšanās), 

Aleksandrs Gžibovskis (darba darīšanās), Irēna Gžibovska (atvaļinājumnā), Olga Golube 

(darba darīšanās), Raitis Azins (atvaļinājumā), Viktors Krūmiņš (darba darīšanās). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Domes 21.09.2016. sēdes lēmumā “Par pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju atalgojumu”.  

2. Par grozījumiem Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstā. 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Ezermalas”, Dagdas pagastā.  

4. Par projekta pieteikumu “Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.  

5. Par projekta pieteikumu “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu”.  
 

 

Priekšsēdētāja iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina apstiprināt to. 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

Apstiprināt Dagdas novada domes 2016.gada 30.septembra ārkārtas sēdes izsludināto darba 

kārtību ar 5 jautājumiem. 

  



1. § 

Par grozījumiem Domes 21.09.2016. lēmumā 

 “Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu” 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

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

saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 6., 24. un 44.punktu, kā arī pašvaldības 18.08.2016. noteikumiem “Par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”,   

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

Izdarīt grozījumus pašvaldības domes 21.09.2016. lēmuma “Par pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju atalgojumu” (sēdes prot.Nr.10, 8.§) 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 

2016.gada 1.septembri: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2016. 

Algas likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Piemaksa par 

darbu īpašos 

apstākļos, 

20% (EUR) 

Darba 

samaksa  

(EUR) 

2.1. Aleksandrovas 

internātpamatskolas 

direktors 

96 1 150 1 230 1 380 

 

 

 

2. § 

Par grozījumiem Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstos 

/Ziņo I.Pauliņš,  I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, kā arī 

izvērtējot Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas un darbu apjomus 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

1. Ar 2016.gada 1.novembri Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstā 

samazināt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amata vienību skaitu no 1 līdz 0,5 

slodzēm. 

2. Apstiprināt Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstus un mēnešalgas ar 

grozījumiem no 2016.gada 1.novembra. 

Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem uz 1 lapas. 

 

 

 

3. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Ezermalas”, Dagdas pagastā 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatot SIA “Latgales Īpašumi”, reģistrācijas Nr. LV42403021243, adrese 

Atbrīvošanas iela 118, Rēzekne, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.09.2016)  un 



pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezermalas”, 

Dagdas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6054 004 0044, ko veica sertificēta 

zemes ierīkotāja Olga Bartaševiča, sertifikāts Nr. AA 000000006. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0326 (projektētā platība 

2,8 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Ratiņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0325 (projektētā platība 

7,1 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Ezermalas” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

4. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6054 004 0044 001, 6054 004 0044 002, 6054 004 

0044 003 saglabāt adresi “Ezermalas”, Alženova, Dagdas pagasts, Dagdas novads. 
 

 

 

4. § 

Par projekta pieteikumu „Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”   

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Iepazinusies ar projekta pieteikumu „Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniegšanai biedrības “Krāslavas 

rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot 

dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” 2.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 2.kārtā un iesniegt projekta pieteikumu 

“Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 85 000,00, t.sk. 

kopējās attiecināmās izmaksas EUR 50 000,00 un neattiecināmās izmaksas EUR 

35 000,00. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

2.1.nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 5 000,00 un projekta neattiecināmās izmaksas EUR 35 000,00 

apmērā un priekšfinansējumu – EUR 85 000,00. 

2.2.plānojot pašvaldības budžetu 2017.gadam, paredzēt Projekta priekšfinansējuma 

nodrošinājuma summu EUR 85 000,00, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 

 



5. § 

Par projekta pieteikumu “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Iepazinusies ar projekta pieteikumu „VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu”  

iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai” 2.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure,  

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

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 2.kārtā un iesniegt projekta pieteikumu 

“VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” (turpmāk – Projekts) ar kopējām 

izmaksām EUR 48 163,45. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

2.1.nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām 

jeb EUR 4816,35 un priekšfinansējumu – EUR 48 163,45. 

2.2.plānojot pašvaldības budžetu 2017.gadam, paredzēt Projekta priekšfinansējuma 

nodrošinājuma summu EUR 48 163,45, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 14:20. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada  30.septembrī 

 
 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2016.gada 30.septembra sēdē 

(protokols Nr. 11, 2.§) 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 

 ar grozījumiem no 01.11.2016.  

 

 
7. Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas  

amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.novembra 

 

 

Nr. 

 

Amata vienības nosaukums 

 

Skaits 

Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī 

(EUR) 

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

2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks *  0,5 780,- 390,00 

3. Mūziķis 0,15 420,- 63,00 

 Kopā: 1,65  1 373,00 

 

*  –  ar 01.11.2016. samazināts Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amata vienību 

skaits no 1 līdz 0,5 slodzēm. 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                                                  S.Viškure 

 
 

 

 

 
 


