
 
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. 1 2017.gada 19.janvārī 

Sēde sasaukta plkst. 14:00. 
Sēdi atklāj plkst. 14:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
12 deputāti:  Aivars Arnicāns (no plkst. 14:03), Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs 
Gžibovskis (no plkst. 15:15), Anatols Viškurs Irēna Gžibovska, Olga Golube (no plkst. 
14:17), Raimonds Nipers (no plkst. 14:25), Raitis Azins, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, 

Vladislavs Višņevskis. 
 
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:  
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators Artjoms Gekišs, ekonomiste Ināra Tukiša, 

zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja 

Guna Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs,  
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, 
SIA “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs, 
 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes 

vadītāja Leontīna Žeimote, Bērziņu pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja 
Romualda Demida, Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, VSPC “Dagda” vadītājs 

Andris Badūns.  
 
Citas personas:  Interneta vietnes www.dagdainfo.net,  laikraksta “Ezerzeme” korespondente 

Elizabete Viļuma-Gražule.  
 
Nepiedalās –  
3 deputāti:  Sandra Viškure (atvaļinājumā), Inese Plesņa (slimības dēļ), Maija Ļevkova 
(slimības dēļ). 
 

Domes priekšsēdētājas vietnieks R.Azins ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4 

jautājumiem: 
1. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu” 

precizēšanu. /Ziņo R.Azins/ 
2. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta  “Asūnes katoļu 

baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana”  atbalstīšanu” precizēšanu. /Ziņo R.Azins/ 



3. Par atvaļinājuma pārcelšanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei. /Ziņo R.Azins/ 
4. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar AS “SEB banka”. /Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, V.Krūmiņš, 

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

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 
25. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu” 

precizēšanu.  
26. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta  “Asūnes katoļu 

baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana”  atbalstīšanu” precizēšanu. 
27. Par atvaļinājuma pārcelšanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei. 
28. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar AS “SEB banka”.  
 
Darba kārtība: 
 
1. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2016.gadā. 
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 
4. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu attīstības koncepciju.  
5. Par grozījumiem noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu 

darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 
6. Par Dagdas novada kultūras pasākumu plānu 2017.gadam. 
7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 
8. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
9. Par zemes nomas tiesību pāreju. 
10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
11. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 
12. Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Grāvīši” Bērziņu pagastā. 
14. Par Dagdas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam  „Investīciju plāna”  

aktualizāciju. 
15. Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu. 
16. Par pašvaldības amatu sarakstiem un mēnešalgām. 
17. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā. 
18. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi.  
19. Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu saraksta aktualizāciju. 
20. Par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā  izsoli. 
21. Par grozījumiem telpu patapinājuma līgumā ar biedrību “OrhidejasS”.  
22. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 
23. Par Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdes lēmuma “Par VSPC “Dagda” telpu nomas 

maksu” atcelšanu. 
24. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 
25. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu” 

precizēšanu.  
26. Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma “Par projekta  “Asūnes katoļu 

baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana”  atbalstīšanu” precizēšanu.  
27. Par atvaļinājuma pārcelšanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.  
28. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar AS “SEB banka”.  



Sēdes jautājuma slēgtā daļa 
 

1. § 
Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 

/E.Trūle/ 
 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas 

situāciju M. Z. ģimenē, ņemot vērā konstatētos faktus par būtiskiem zaudējumiem minētajā 

gadījumā, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo 

noteikumu Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, 

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

Piešķirt M. Z. vienreizēju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 1140,00 
(viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro 00 centi) apmērā.  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas 
satur ierobežotas pieejamības informāciju. 
 

Sēdes atklātā daļa 
 

2. § 
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2016.gadā 

/E.Trūle/ 
 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2016.gadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem nr.8 

„Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,  
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, 

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

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 
2016.gadā: 
 
1. No 2016.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 330 870,-   

Dagdas novada Sociālais dienests 2016.gadā izlietojis  EUR 31 9026,- jeb 96,42 %,  t.sk.: 
1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 166 648,-  jeb 98,43 %; 
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 32 625,-  jeb 122,65 %; 
1.3. citiem pabalstiem –  EUR 119 753,-   jeb 94,32 % 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti  

EUR 145 033,88 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 64 personas.  
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2016.gadā izlietoti EUR 27 612,-  aprūpējot 

dzīvesvietā 46 personas. 
4. 2016.gadā Dagdas novadā 965 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā piešķirts 

trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 839 mājsaimniecības (ģimenes).    



5.  2016.gadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība kopā 

sniegta 1408 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2797 personas. 
6. 2016.gadā  pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 27 personas ar invaliditāti. 
 
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 
 
 

3. § 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām  

/I.Pauliņš, V.Stankevičs; V.Stikuts, A.Plotka/ 
 

Dagdas novada dome izskatīja atkritumu apsaimniekotāja SIA „Clean R” (reģ. 

Nr.4003682818) 2016.gada 29.decembra iesniegumu ar lūgumu grozīt sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksu no 2017.gada 1.marta, nosakot to 14,41 EUR apmērā par 1m
3 

neieskaitot PVN, un konstatēja:  
1. Pamatojoties uz publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem starp Dagdas novada 

pašvaldību (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA “Clean R” (turpmāk – Apsaimniekotājs) 

2016.gada 25.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. DNP/4-1.5/16/27 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā” (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma 

1.1.punktu, Apsaimniekotājs nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas 

novada administratīvajā teritorijā.  
2.  Pamatojoties uz grozījumiem „Dabas resursu nodokļa likumā”, saskaņā ar kuriem 

2017.gada 1.janvārī tika paaugstināts dabas resursu nodoklis no 12,00 EUR par vienas 
tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu līdz 25,00 EUR, Apsaimniekotājs lūdz apstiprināt 

jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 13,99 EUR apmērā, bez PVN, par 1 

m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  
3. Saskaņā ar Apsaimniekotāja finanšu piedāvājumu publiskajā iepirkumā, ar domes 

18.02.2016. lēmumu Nr.2 „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Dagdas novadā” ar 

2016.gada 1.aprīli maksa par atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā tika noteikta 

11,91 EUR/m3, bez PVN vai 74,42 EUR /t  bez PVN.  
4. Saskaņā ar Līguma 3.4.punktu, Apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt atkritumu 

apsaimniekošanas maksas (tarifa) grozīšanu iestājoties noteiktiem apstākļiem, t.sk., ja tiek 

paaugstināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu.  
5. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Pārejas noteikumu 36.punkts) nosaka 

dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā 

2017.gada 1.janvārī, par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz pašvaldības pieņemtā 

lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās 

brīdim, proporcionāli iekļauj turpmākajos maksājumos līdz 2017.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā, ka paaugstinātu likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu piemēro ar 

2017.gada 1.martu, apstiprinot izmaiņas sadzīves atkritumu maksā no 2017.gada 1.marta 

līdz 2017.gada 31.decembrim 14,41 EUR/m
3, kurā proporcionāli ir iekļauta dabas resursa 

nodokļa starpība 0,42 EUR/ m³((2x2.08)/10) par 2017.gada janvāra un februāra 

mēnešiem. 
6. Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk - likums) 39.panta pirmā daļa nosaka, ka 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 

noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt jaunu maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Dagdas novada administratīvajā 

teritorijā.  
Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un 40.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Dagdas novada 



pašvaldības domes 26.10.2011. saistošo noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Dagdas novadā” 20.punktu, starp Pasūtītāju un Apsaimniekotāju noslēgtā 

Līguma 3.4. un 3.6.punktus, 
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – 2 (O.Golube, V.Stikuts),  „atturas” – 2 (A.Arnicāns, A.Plotka),  
Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā 14,41 EUR/m³  

bez PVN, ar 2017.gada 1.martu līdz 2017.gada 31.decembrim, kurā proporcionāli ir 

iekļauta dabas resursa nodokļa starpība 0,42 EUR/ m³ ((2x2.08)/10) par 2017.gada janvāra 

un februāra mēnešiem. 
2. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā 

„Dagdas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv un izlikt redzamā vietā 

Dagdas pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu ēkās.  
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – izpilddirektors. 

 
 

7. § 
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

/J.Priluckis/ 
 
7.1.  īpašumam “Varavīksnes”, Andrupenes pagastā 
 
 Izskatot SIA “Latvijasmernieks.lv” iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.12.2016.) 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” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc_ZIP_60420100036_20161227 

nekustamajam īpašumam “Varavīksnes”, Andrupenes pagastā, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6042 010 0036, ko veica sertificēta zemes ierīkotāja Maritana Gužva, 

sertifikāts BA Nr.181. 
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0217 (projektētā platība 

1,0 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Varavīksnes” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601. 
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0218 (projektētā platība 

6,8 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Ziemeļblāzmas” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
7.2.  īpašumam “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā 
 
 Izskatot SIA “ABC Construction”, reģ.Nr.40003765683, iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 13.01.2017.) 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” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc-ZIP_60460040213_20170116 

nekustamajam īpašumam “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6046 004 0213, ko veica sertificēta zemes ierīkotāja Daina Aladjeva, 

sertifikāts BA-96. 
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0306 (projektētā platība 

23,3 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Svēta Zeme” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0311 (projektētā platība 

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

mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

8. § 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/J.Priluckis/ 
 
 8.1.  ar z/s “Celiņi” Asūnes pagastā 

 
 Izskatot zemnieku saimniecības “Celiņi”, reģistrācijas Nr.41501022735, juridiskā 

adrese Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.01.2017.) un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības 

likuma 17.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins,  
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu 

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

nepiedalās deputāts V.Krūmiņš,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai ”Celiņi” zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. līdz 

31.12.2019.  uz rezerves zemes fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 

004 0305 (2,5 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc 

likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.  
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s 

“Celiņi”. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
8.2.  ar R. R. Bērziņu pagastā 
 
 Izskatot R. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.12.2016.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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



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

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt R. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0136 1,14 ha platībā lauksaimniecības 

vajadzībām. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

R. R.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
8.3.  ar A. G. Dagdas pagastā 
 
 Izskatot A. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.12.2016.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 17.pantu, 

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

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

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt A. G. zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. līdz 31.12.2019. uz rezerves zemes 

fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 003 0143 (0,63 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc 

likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.  
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
4. Pilnvarot Dagdas novada izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas līgumu ar A. G.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
9. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 
/J.Priluckis/ 

 
9.1.  Ņ. M. Šķaunes pagastā 
  
  Izskatot Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.01.2017.) un 

Ņ. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.01.2017.) un  pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izbeigt V. Š. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 006 

0276  sakarā ar viņas nāvi. 
2. Piešķirt meitai Ņ. M. zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 0276 (0,3 ha) līdz 2021.gada 31.decembrim lauksaimniecības  

vajadzībām. 
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības. 



4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar Ņ. M.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
9.2.  S. N. Šķaunes pagastā 
 
  Izskatot Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.01.2017.),  S. 

N. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.01.2017.) un  pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību", zvērināta notāra 

Romualda Laizāna 27.12.2016. izdotu mantojuma apliecību Nr.4882,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izbeigt V. N. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6092 

006 0267, 6092 002 0061, 6092 005 0124 un 6092 006 3290 (1,0 ha, daļa no z.g.)  sakarā 

ar viņa nāvi. 
2. Piešķirt dēlam S. N. zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6092 006 0267 (0,7 ha), 6092 002 0061 (6,7 ha) un 6092 005 0124 (2,6 ha) 

līdz 2021.gada 31.decembrim lauksaimniecības vajadzībām. 
3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības. 
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar S. N.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
9.3.  D. E. Andrupenes pagastā 
 
 Izskatot D. E. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.01.2017.) un  pamatojoties uz 

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

personas zemes nomu”, zvērināta notāra Evijas Paļumas 06.01.2017. izdotu notariālo aktu 

Nr.160,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izbeigt J. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 

0068, 6042 004 0227, 6042 005 0040, 6042 009 0107 un 6042 006 0253  sakarā ar viņa 

nāvi. 
2. Piešķirt meitai D. E. zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6042 005 0172 (0,7 ha), 6042 005 0173 (0,15 ha), 6042 004 0227 (0,7 ha), 

6042 005 0040 (2,5 ha),  6042 006 0253 (1,6 ha) un  6042 009 0107 (1,8 ha)  uz vienu 

gadu līdz 2017.gada 31.decembrim lauksaimniecības vajadzībām.  
3. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par turpmāko nomu lemt atkarībā no tā, kas mantos nomas 

tiesības uz minēto zemi. 
4. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības. 
5. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar D. 

E.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
9.4.  A. L. Ķepovas pagastā 



  
 Izskatot  Ķepovas pagasta pārvaldes 12.01.2017. vēstuli Nr. KPV/1.5/17/2, A. L. 

iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 13.01.2017) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  
Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri I. G. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 004 0279 Ķepovas pagastā sakara ar viņas nāvi.  
2. Piešķirt mazdēlam A. L. zemes nomas tiesības ar 01.01.2017. uz vienu gadu līdz 

31.12.2017.zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6080 004 

0279 6,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā. 
4. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par turpmāko nomu lemt atkarībā no tā, kas mantos 

nomas tiesības uz minēto zemi. 
5. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt nomas līgumu ar A. L.. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
10. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
/J.Priluckis/ 

 
10.1.  J. G. Dagdas pagastā 
  
 Izskatot J. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.01.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

 Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri J. G. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6054 004 0118 0,7 ha platībā.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
10.2.  S. S. Asūnes pagastā 
  
 Izskatot S. S. (S. S.) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.12.2016.) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

 Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri S. S. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6046 005 0280  6,1 ha platībā Asūnes pagastā. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 



 
10.3.  A. P. Andrupenes pagastā 
  
 Izskatot A.  P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.01.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

 Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri A. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar 

kadastra apzīmējumiem 6042 004 0189 (1,3 ha) un 6042 004 0318 (1,3 ha) Andrupenes 

pagastā.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

11. § 
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

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

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

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

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 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 Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 004 0151 
1,0  

(daļa no z.g.) 
2 Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 004 0189 1,3 
3 Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 004 0318 1,3 
4 Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 004 0331 0,34 
5 Asūnes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6046 005 0280 6,1 
6 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0184 1,5 
7 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0390 0,9 
8 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0423 1,5 
9 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0412 0,3 
10 Dagdas pagasts rezerves zemes fonds 6054 003 0140 3,2 
11 Dagdas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6054 004 0118 0,7 

12 Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 
5,35  

(daļa no z.g.) 

13 Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 003 0078 
1,8  

(daļa no z.g.) 

14 
Konstantinovas 
pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0126 0,52 

15 Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 



pagasts 
16 Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 3375 2,9 

 
  2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2017 gada 

10.februārim. 
 
 

12. § 
Par zemes vienības daļas izveidošanu un  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
/J.Priluckis/ 

 
 Izskatot S. L., kuru pārstāv pilnvarota persona V. L. (pilnvara Nr.17937, izdevis 

zvērināts notārs Ināra Ceiča 2001.gada 7.novembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

02.01.2017.) par zemes vienības daļas izveidošanu un  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

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

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izveidot nekustamajā īpašumā "Graubas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6050 007 

0100, zemes vienības daļu 2,0 platībā, nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
pārējo sabiedrisko objektu apbūve, kods 0908.  

2. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas platība var tikt precizēta. 
3. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 19.maija lēmumu “Par zemes 

vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” 

(protokols Nr.6., 14.§) 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0100 robežu plāns ar iezīmētu 

plānoto zemes vienības daļu. 
 
 

13. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Grāvīši”, Bērziņu pagastā 

/J.Priluckis/ 
 

Izskatot SIA “Grengold value forest Latvia”, reģistrācijas Nr.41203035379, juridiskā 

adrese “Brāļi”, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

27.12.2016.) un pamatoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta  

noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Grāvīši”, Bērziņu pagastā, sadalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0099 divos zemes gabalos - 7,0 ha un 

136,4 ha platībā. 



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

 
Pielikumā: 
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas. 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0099 sadales shēma uz vienas lapas.                                                                                  
 

 
4. § 

Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu attīstības koncepciju 
/M.Micķeviča/ 

 
Lai atainotu pašreizējo Dagdas novada pašvaldības izglītības sistēmas situāciju, 

izvirzītu attīstības prioritātes 2017. - 2021.gadam, plānotu resursus un izpildi, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
 Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu attīstības koncepciju 

2017.-2021.gadam.   
 
 

5. § 
Par grozījumiem noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību 

pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 
/M.Micķeviča/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 

Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 3)punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti: R.Nipers, Dagdas novada dome 
NOLEMJ : 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumu „Par Valsts budžeta 

mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” grozījumus. /Pielikumā/ 
 
 

6. § 
Par Dagdas novada kultūras pasākumu plānu 2017.gadam 

/M.Micķeviča/ 
 

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

R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 1 
(A.Plotka),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 



 Apstiprināt Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2017.gadam. 
/Pielikumā/ 
 
 

14. § 
Par Dagdas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam   

„Investīciju plāna”  aktualizāciju 
/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” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, 
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  „atturas” – 1 
(A.Plotka),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto 

„Investīciju plānu”.  /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 „Investīciju plānā”. 

 
 

15. § 
Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu 

/A.Gekišs/ 
 

Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrāde uzsākta 
pamatojoties uz Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.15, 10.§) „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu” un apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba 

uzdevumu. Uzsākot izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus, tika saņemts 1 (viens) 

privātpersonas priekšlikums un institūciju nosacījumi un informācija. Teritorijas plānojuma 

grozījumi izstrādāti izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). 
Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 9.martā pieņēma lēmumu Nr.12 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros izstrādāts un apstiprināts (Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule 30.08.2016. Nr.05-01/2753) valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu Niperu senkapi un Dagdas pilskalna (Zamoka) ar senpilsētu 

individuālo aizsardzības zonu projekts. 
2016.gada 17.novembrī Dagdas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Dagdas 

novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas 1.0 nodošanu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai (sēdes protokols Nr.13, 6.§). Teritorijas plānojuma grozījumu 

redakcijas 1.0 publiskā apspriešana norisinājās no 01.12.2016. līdz 06.01.2017. Publiskās 

apspriešanas laikā 04.01.2017. notika publiskās apspriešanas sanāksme Dagdas pilsētā. 

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts 1 (viens) privātpersonas iesniegums. 2017.gada 

10.janvārī notika sanāksme, kurā izskatīja teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas 1.0 

publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonas priekšlikumu. 

Sanāksmē tika nolemts, ka nepieciešams veikt redakcionālus labojumus Dagdas novada 

teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās 

daļas 13. un 14.punktu, 21.panta pirmās daļas 3. un 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 

1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, Ministru 



kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, saskaņā ar Domes 

Finanšu komitejas, Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu 

komitejas 2017.gada 12.janvāra apvienotās sēdes lēmumu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, 

R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka),  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus, kas 

sastāv no : 
1.1. Paskaidrojuma raksts; 
1.2. Grafiskā daļa; 
1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
1.4. Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. 

2. Izdot Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2017/1 “Par grozījumu Dagdas 
novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Dagdas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu””.   
3. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēt: 

3.1.teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS); 
3.2.oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”; 
3.3.pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”; 
3.4.pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 

 
 

16. § 
Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2017.gadā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 
16.1. 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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, 

V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  „atturas” – 1 (A.Arnicāns),  
Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Ar 2017.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem vienas 

darba stundas apmaksas likmi 5,84 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. 
 
 
16.2.  Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas 
 

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” – 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, 

V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  atbilstoši 

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

http://www.dagda.lv/


daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada dome 
NOLEMJ : 
 

Apstiprināt Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 
2017.gada 1.janvāra. 
 
16.3.  Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstus un 
mēnešalgas 
 

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” – 6 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, 
V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts),  atbilstoši likuma 

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

jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti R.Nipers, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome 
NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstu un 

mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra. 
 
 
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, 

V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts),  atbilstoši likuma 

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

jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti R.Nipers, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome 
NOLEMJ : 
 
2. Ar 2017.gada 1.martu Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstā:  
2.1. aizstāt “redaktora” amata vienību ar “sabiedrisko attiecību speciālista” amata vienību uz 

1 slodzi ar algas likmi 670 EUR; 
2.2. samazināt “videoinženiera” amata vienības skaitu no 1 līdz 0,8 slodzēm, palielinot algas 
likmi līdz 650 EUR. 
3. Apstiprināt Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstu un mēnešalgas 

no 2017.gada 1.marta.  
 
 
16.4.  Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas 
 

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” – 7 (A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, 
V.Stikuts), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Arnicāns, A.Plotka, R.Nipers),  atbilstoši likuma 

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

jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Višņevskis, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstu un 

mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra. 
 
 



16.5.  Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas 
 

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” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, 

R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (A.Plotka, 
R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 

2017.gada 1.janvāra. 
 
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, 

R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, 
V.Krūmiņš),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
2. Ar 2017.gada 1.februāri Dagdas novada Sociālā dienesta amatu sarakstā:  
2.1. samazināt “sociālā aprūpētāja” amata vienības skaitu no 0.5 līdz 0.4 slodzēm; 
2.2. palielināt “sociālā darbinieka darbam ar pieaugušām personām” amata vienības skaitu no 
0.5 līdz 0.6 slodzēm; 
2.3. ieviest “datu ievades un apstrādes operatora” amata vienību uz 0.25 slodzēm ar algas 
likmi 670 EUR. 
3. Apstiprināt Dagdas novada Sociālā dienesta amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada 
1.februāra.  
 
 
16.6.  Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas 
 

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” – 8 (A.Arnicāns, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, 

V.Krūmiņš, V.Stikuts, 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 deputāts A.Platacis, Dagdas novada dome 
NOLEMJ : 
 

Apstiprināt Dagdas novada bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 
2017.gada 1.janvāra. 
Pielikumā: Amatu saraksti  uz 5 lapām. 
 

 
17. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā 
/Ē.Čaplinskis; A.Plotka/ 

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

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem, 
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins, 
V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  „atturas” – 3 (A.Arnicāns, 

O.Golube, V.Stikuts),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 



 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2017/2 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam”.  
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2017/2  ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām. 
 
 

18. § 
Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 

 /Ē.Čaplinskis/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  „atturas” – 3 (A.Plotka, 
O.Golube, V.Stikuts),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi: 
 

1. Budžeta ieņēmumu daļā –  9 245 935 EUR  jeb  99,38 %, t.sk. atlikums gada sākumā 

392 231 EUR. 
2. Budžeta izdevumu daļā  –   9 000 662 EUR jeb 98,26  % un līdzekļu  atlikums gada 

beigās 245 273 EUR. 
3. Speciālā budžeta :   

3.1.ieņēmumu daļā  –  385 547 EUR  jeb 99,89  %, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439 
EUR; 

3.2.izdevumu daļā   –  352 911 EUR jeb  95,65  % un līdzekļu atlikums  gada   beigās  32 
636 EUR 

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  
 
 

19. § 
Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu saraksta aktualizāciju 

 /I.Pauliņš/ 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta  noteikumu  Nr.224  „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību autoceļu  ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes  kontroli” 

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

I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” 

– 1 (O.Golube),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Papildināt Dagdas novada pašvaldības autoceļu sarakstu Ezernieku pagastā ar ceļu 6-48 

Ezernieku skolas pievedceļš 0,330 km kopgarumā, seguma veids – melnais, un noteikt 
tam uzturēšanas D klasi. 

2. Apstiprināt aktualizētu pašvaldības autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm Dagdas 

novadā ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa 

līdz 31.oktobrim) no 01.01.2017.  (Pielikumā) 
3. Aktualizētu autoceļu sarakstu par noteiktajām uzturēšanas klasēm ievietot Dagdas novada 

pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv.  



 
 

20. § 
Par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā  izsoli 

/I.Pauliņš/ 
 

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

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

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā 

2016.gada 29.decembra izsoli. 
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā trešo izsoli, 

pazeminot izsoles sākumcenu par 40%  no nosacītās cenas (EUR 3200) un noteikt izsoles 

sākumcenu EUR  1 920,00 
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas 

novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. / 
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

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

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 
 

 
21. § 

Par grozījumiem telpu patapinājuma līgumā ar biedrību “OrhidejasS” 
/I.Pauliņš/ 

 
Pamatojoties uz Dagdas novada domes 17.03.2016. sēdes lēmumu „Par telpu 

patapinājumu biedrībai „OrhidejasS” (sēdes prot.Nr.4, 11.§) starp Dagdas novada pašvaldības 

Andzeļu pagasta pārvaldi un biedrību “OrhidejasS” 2016.gada 22.martā tika noslēgts 

patapinājuma līgums Nr.ANZ/5.40/16/8 par telpu, kas atrodas pašvaldībai piederošajā ēkā 

Andzeļos, “Zīles 1”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, lietošanu biedrības darbības 

pilnveidošanai un projektu īstenošanai uz 7 (septiņiem) gadiem.  
Ir saņemts biedrības “OrhidejasS”, reģ. Nr.40008202730, juridiskā adrese: “Ausekļi”, 

Andzeļi, Andzeļu pag., iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu “Zīles 1” patapinājuma līgumu 
līdz 2026.gada 21.martam, kā arī atļaut izmantot zemes teritoriju apkārt šai ēkai sakarā ar 

projektu īstenošanu. 
Ņemot vērā to, ka biedrībai ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss un 

aktīvi piedalās projektu īstenošanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atļaut pagarināt biedrībai “OrhidejasS” patapinājuma līgumu Nr.ANZ/5.40/16/8 par  

pašvaldībai piederošās ēkas Andzeļos, „Zīles 1”  5 (piecu) telpu 52,92 kv.m. kopplatībā  
bezatlīdzības lietošanai līdz 2026.gada 21.martam. 

2. Atļaut nodot patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) biedrībai “OrhidejasS” zemes gabala 

„Zīles 1”, kadastra apzīmējums 60440050360,  daļu 600 kv.m. platībā līdz 2026.gada 

21.martam. /Zemes gabala shēma pielikumā/ 



3. Izdarīt 2016.gada 22.marta nedzīvojamo telpu patapinājuma līgumā Nr. ANZ/5.40/16/8, 
kas noslēgts starp Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldi un biedrību 

“OrhidejasS” līguma grozījumus, saskaņā ar pielikumā pievienoto vienošanos. 
4. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti  parakstīt grozījumus 

patapinājuma līgumā ar biedrību “OrhidejasS”.  
 

 
22. § 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
/I.Pauliņš/ 

 
Sakarā ar Kristīnes Azinas 16.01.2017. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no 

Iepirkumu komisijas locekļa amata ar 30.01.2017. un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 61.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins,  Dagdas 
novada dome NOLEMJ : 
 
1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas locekļa amata Kristīni AZINU (MURĀNE) ar 

2017.gada 30.janvāri. 
2. Ievēlēt par Iepirkumu komisijas locekli  Artjomu GEKIŠU ar 2017.gada 1.februāri. 
 
 

23. § 
Par Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdes lēmuma  
“Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu” atcelšanu 

/R.Azins; O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka/ 
 

Dagdas novada pašvaldībā 03.01.2017. tika saņemts ģimenes ārstu O.Golubes, 

S.Antonova un K.Jevstrahina iesniegums ar lūgumu atcelt Dagdas novada domes 17.11.2016. 

sēdes lēmumu nr.4 un atstāt iepriekšējo VSPC “Dagda” telpu nomas maksu līdz vienlīdzīgas 

nomas maksas noteikšanai un strīdīgu jautājumu atrisināšanai.  
Minētais iesniegums tika izskatīts Finanšu komitejas un Tautsaimniecības, 

lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu komitejas apvienotājā sēdē 12.01.2017. 

Komitejas nolēma virzīt uz domes sēdi jautājumu par 17.11.2016. apstiprinātās VSPC 

“Dagda” telpu nomas maksas atcelšanu.  
Pēc VSPC “Dagda” sniegtās informācijas konstatēts, ka ar trīs privātprakšu ārstiem ir 

noslēgtas vienošanās  par grozījumiem telpu nomas līgumos saskaņā ar 17.11.2016. 
apstiprināto VSPC “Dagda” telpu nomas maksu.    

Sakarā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, R.Azins, V.Krūmiņš, 

V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (A.Gžibovskis, I.Gžibovska), atbilstoši likuma 

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

jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts,  Dagdas novada 
dome NOLEMJ : 
 
1. Atkārtoti izvērtēt telpu Dagdā, Brīvības ielā 29 nomas maksas aprēķinus ģimenes ārstu un 

ārstu speciālistu privātprakses vietām. 
2. Izveidot darba grupu telpu nomas maksas izvērtēšanai šādā sastāvā: 



Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors, darba grupas vadītājs; 
Raimonds Nipers – domes deputāts. 
Ēriks Čaplinskis – finanšu nodaļas vadītājs; 
Ināra Tukiša – ekonomiste; 
Jānis Stikuts – juriskonsults; 
Andris Badūns – VSPC “Dagda” vadītājs; 
Vivina Geikina – VSPC “Dagda” galvenā grāmatvede. 

3. Uzdot darba grupai izvērtēt un sniegt atzinumu Finanšu komitejas februāra sēdē par telpu 
nomas maksas aprēķinu atbilstību MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” prasībām. 
 
 

24. § 
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/R.Azins/ 
 
24.1.dzīvojamās platības izīrēšana I. G. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 10.janvāra lēmumu par 
dzīvokļa piešķiršanu I. G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

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

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

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

I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izīrēt I. G. pašvaldības dzīvokli Ezerniekos, “Kantori”-2 (1-istabas, ar daļējām ērtībām)  

no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim.   
2. Uzlikt par pienākumu I. G. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Kantori”-2, Ezernieki, 

Ezernieku pag., Dagdas nov. 
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar I. G.. 
 

24.2. dzīvojamās platības izīrēšana A. S. 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 10.janvāra lēmumu par 
dzīvojamās platības piešķiršanu A. S. kā daudzbērnu ģimenei, pamatojoties uz Dagdas novada 
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Izīrēt A. S. pašvaldības ēku  Andzeļos, “Kumelītes” no 2017.gada 1.februāra līdz 

2017.gada 31.jūlijam.   
2. Uzlikt par pienākumu A. S. ar ģimeni reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Kumelītes”, 

Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov. 
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar A. S.. 



 
 

25. § 
Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma  

“Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu” precizēšanu 
/R.Azins/ 

 
Sakarā ar projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana 

un teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu un tā finansēšanas precizēšanu, pamatojoties  uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
 Precizēt Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmumu “Par projekta “Svētā Jāņa 

Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” (prot. 
Nr.10, 4.§) un izteikt lēmuma daļu šādā redakcijā: 
 
1. Atbalstīt Andzeļmuižas draudzes projekta „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas 

fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” (turpmāk – Projekts) līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām (EUR 22 778,30) – EUR 
2277,83. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 
1.1.paredzēt pašvaldības 2017.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu biedrību 

un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta līdzfinansējuma summu – EUR 
2277,83. 

1.2.noslēgt līgumu ar Andzeļmuižas draudzi  par Projekta līdzfinansēšanu. 
 
 

26. § 
Par Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmuma  

“Par projekta  “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” atbalstīšanu” 

precizēšanu 
/R.Azins/ 

 
Sakarā ar projekta “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” 

atbalstīšanu” atbalstīšanu un tā finansēšanas precizēšanu, pamatojoties  uz likuma „Par 

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

I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
 Precizēt Dagdas novada domes 21.09.2016. sēdes lēmumu “Par projekta “Asūnes 

katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” atbalstīšanu” (prot. Nr.10, 5.§) un izteikt 
lēmuma daļu šādā redakcijā: 
 
1. Atbalstīt Asūnes draudzes projekta „Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības 

uzlabošana” (turpmāk – Projekts) līdzfinansējuma nodrošināšanu 10 % apmērā no 

kopējām projekta izmaksām (EUR 12724,73) – EUR 1272,47. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 



2.1.paredzēt pašvaldības 2017.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu biedrību 

un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta līdzfinansējuma summu – EUR 
1272,47. 

2.2.noslēgt līgumu ar Asūnes draudzi par Projekta līdzfinansēšanu. 
 
 

27. § 
Par atvaļinājuma pārcelšanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei 

/R.Azins/ 
 
 Sakarā ar Domes priekšsēdētājas S.Viškures 17.01.2017. iesniegumu par atvaļinājuma 

pārcelšanu sakarā ar pārejošu darbnespēju laika periodā no 29.11.2016. līdz 17.01.2017., 
ņemot vērā, ka ar Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 24.p.) tika 
piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums trīs kalendāra nedēļas, bet faktiski izmantotas 
tikai astoņas dienas, pamatojoties uz Darba likuma 150.panta sesto daļu un saskaņā ar Dagdas 

novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

O.Golube, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti A.Viškurs, R.Azins,  Dagdas novada 
dome NOLEMJ : 
 
1. Pārcelt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei par darba laika periodu no 

2016.gada 5.janvāra līdz 2017.gada 4.janvārim piešķirtā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma  
neizmantoto daļu – trīspadsmit kalendāra dienas – sekojoši:  

1.1. trīs kalendāra dienas – izmantot no 2017.gada 18.janvāra līdz 20.janvārim (ieskaitot); 
1.2. desmit kalendāra dienas – pievienot ikgadējam atvaļinājumam. 
2. Noteikt, ka S.Viškures prombūtnes laikā – līdz 2017.gada 20.janvārim (ieskaitot) – 

Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pilda Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Raitis Azins.  
 

 
28. § 

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar AS "SEB banka" 
/I.Pauliņš/ 

 
Dagdas novada pašvaldībā saņemts AS "SEB banka" 19.01.2017. iesniegums (reģ.Nr. 

DNP/3-1.11.5/17/37) ar vēlmi iznomāt bankas pakalpojumu sniegšanai pašvaldības 

nedzīvojamās telpas daļu 17,8 m2 platībā, kas atrodas Alejas ielā 4, Dagdā ēkas 1.stāvā, 
sakarā ar to, ka līdzšinējais telpu nomas līguma termiņš beidzas 2017.gada 13.februārī.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3)punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu 
Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.3.apakšpunktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

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

 
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar AS "SEB banka" par telpas daļas 17,8 m

2 
platībā Alejas ielā 4, Dagdā ēkas 1.stāvā nomu bankas pakalpojumu sniegšanas 

vajadzībām līdz 2020.gada 31.decembrim.  



2. Noteikt telpu nomas maksu 3,00 EUR/m² + PVN mēnesī, kas sastāda 53,40 EUR + PVN 
mēnesī, papildus maksājot par patērēto elektroenerģiju un apkuri. /Aprēķins pielikumā/ 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai telpu nomas līgumu. 
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu noslēgt līgumu par 

nedzīvojamo telpu nomu ar AS "SEB banka". 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:05. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                                           R.Azins 
 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      
 
 
Protokols parakstīts 2017.gada 23.janvārī 
 

 



Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes

2017.gada 19.janvāra sēdes

protokolam Nr.1, 2.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2016.GADĀ

IZPILDE 12 MĒNEŠOS (EUR)
Npk Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti

plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-
1 Andrupene 27560 27549 99,96% 11 13078 12793 97,82% 285 40638 40342 99,27% 296
2 Andzeļi 11600 11195 96,51% 405 15825 15644 98,86% 181 27425 26839 97,86% 586
3 Asūne 20600 20134 97,74% 466 16540 15659 94,67% 881 37140 35793 96,37% 1347
4 Bērziņi 15000 14952 99,68% 48 10645 10565 99,25% 80 25645 25517 99,50% 128
5 Ezernieki 10110 10895 107,76% -785 14865 11828 79,57% 3037 24975 22723 90,98% 2252
6 Konstantinova 11274 11274 100,00% 0 15186 15186 100,00% 0 26460 26460 100,00% 0
7 Ķepova 3500 3435 98,14% 65 1940 1809 93,25% 131 5440 5244 96,40% 196
8 Svariņi 8449 8449 100,00% 0 8435 8435 100,00% 0 16884 16884 100,00% 0
9 Šķaune 9518 9518 100,00% 0 17210 17210 100,00% 0 26728 26728 100,00% 0

10 Dagda 51700 49247 95,26% 2453 47835 43249 90,41% 4586 99535 92496 92,93% 7039
KOPĀ 169311 166648 98,43% 2663 161559 152378 94,32% 9181 330870 319026 96,42% 11844

Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja E.Trūle



 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 5.§) 

 
 
 

GROZĪJUMI  NOTEIKUMOS 
„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2)punktu 
un  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3)punktu  

 
 
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 18.augusta sēdē apstiprinātajos 

noteikumos “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) grozījumus: 
 
Papildināt Noteikumus ar 25. 1 ,  25. 2  punktiem šādā redakcijā: 

 
25.1 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Dagdas 

novada Sporta skola) no 2017.gada 1.janvāra tiek nodrošināta pedagogiem zemākās 

mēneša darba algas likme atbilstoši  MK noteikumu Nr. 445  “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 1. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošas darba 

slodzes – atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam. 
 
25.2  Dagdas   Mūzikas  un  mākslas  skolas  skolotājam noteikta darba slodze nedēļā ir 30 

stundas, no kurām - 28 stundas mācību stundu vadīšanai un 2 stundas citu 
pienākumu veikšanai (mācību stundu sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, 

individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, metodiskais darbs 

izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas 

darbības, kā arī izglītojamo sagatavošana izstādēm, koncertiem, konkursiem un 

kolektīvai muzicēšanai). 
Pamatojoties uz valsts mērķdotācijas iedalījuma un pedagogu slodzes sadalījuma 

proporcionāli tiek sadalīts stundu skaits citu pienākumu veikšanai. 
Ja izglītojamo skaits klasē ir lielāks par 16 audzēkņiem klase var tikt  
dalīta uz pusēm (ja iedalītais valsts finansējums ļauj to darīt). 

 

2. Grozījumi Noteikumos piemērojami ar 2017.gada 1.janvāri. 
 

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

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
http://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi#piel1
http://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi#piel3


APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 6.§) 

 

 
DAGDAS NOVADA NOZĪMĪGĀKO KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS  

2017.GADAM 
 

Norises laiks Pasākums Norises vieta 
 

27.-29.  
janvāris 

Dagdas pilsētas 25 gadu jubilejas pasākumi.     Dagdas TN 

3.februāris Dagdas novada pašdarbnieku saiets                     
’’Kultūras  zvaigznājs -2017’’ 

Svariņu TN 

10.februāris Ģimeņu godināšanas pasākums Dagdas TN 

25.februāris Ziemas  atvadu  pasākums pie Dagdas  TN 

11.marts Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate Dagdas TN 

16.marts Dagdas novada bērnu kolektīvu un solistu 
sadziedāšanās „Cālis gaida pavasari” 

Dagdas TN 

23.aprīlis 

 

XIV Galda dziesmu un „gvelžu” saiets                          
„Auni kõjas, laksteigola!” 

Dagdas TN 

4.maijs 

 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas  gadadienai veltīts pasākums „Baltā 
galdauta svētki”. 

Dagdas TN 

4.maijs Akcija „Apskauj Latviju” – ozolu stādīšana pierobežā. Šķaune, Bērziņi, Ķepova 

27.maijs Tautas deju ansambļa „Dagda” 40 darbības gadu 
jubilejas pasākums. 

Dagdas TN 

19.maijs Dagdas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki 
„Pavasara pieskāriens” 

Andzeļu TN 

20.maijs 4.Starptautiskais mūzikas, dejas, bērnu mākslas un 
modes teātra festivāls „Apskauj mani, māmuliņa”  

Dagdas brīvdabas estrāde 

 

4.jūnijs Ritma deju svētki ” Dejotprieks”. Līnijdeju  grupas  
„Balzāms dvēselei”  5 gadu jubileja. 

Asūnes brīvdabas estrāde 

21.jūnijs Vasaras saulgrieži - festivāla “Baltica 2018” noslēguma 
modelēšanas pasākums. 

Dagdas brīvdabas estrāde 

23.jūnijs Jāņu ielīgošana. Brīvdabas teātra  izrāde.  Muzejs              
“Andrupenes lauku sēta” 

1.jūlijs Jaundomes svētki Jaundomes muiža 

1.jūlijs Dagdas novada mednieku saiets “Ķepa 2017” Ķepovas SN 

8.jūlijs Starptautiskais baltkrievu dziesmu  un deju festivāls 
’’Fest 2017’’  

Dagdas brīvdabas estrāde 



15.jūlijs Dagdas  novada pašvaldības  darbinieku  saiets    
“Ķepova 2017” 

Ķepovas  SN 

16.jūlijs Šokolādes svētki „Šoko, šoko, šokolāde!” Svariņu TN 

22.jūlijs Dārza svētki Konstantinovas  TN 

jūlijs Pļaušanas  svētki  Andrupenē 

28.-30.jūlijs Dagdas novada svētki „Annas Dagdā” Dagdas pilsēta un  novads 

4.augusts Sadancis „Vēlreiz ” Andrupenē Muzejs                    
“Andrupenes lauku sēta” 

12.augusts Mazākumtautību kultūras svētki „Zavaļinka” Svariņu TN 

19.augusts  Saulespuķu svētki Bērziņu TN 

26.augusts Ludviga diena Ezernieku SN 

30.septembris Miķeļdienas pasākums "Čudi, rudi, Miķelīti". Šķaunes TN 

6.oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums Dagdas TN 

14.oktobris Baltkrievu  kultūras  dienas  Dagdas  TN 

27.oktobris Lauksaimnieku pasākums Dagdas TN 

18.novembris 

 

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99.gadadienai  

Dagdas TN 

6.decembris Adventes „Lūgšanu brokastis” Dagdas  TN 

Decembris Ziemassvētku izstāde-tirdziņš. Dagdas novada 
rokdarbnieču saiets.  

Dagdas TN 

 

Dagdas novada kolektīvu dalība sadraudzības pašvaldību  pasākumos ārpus Latvijas 

 (transporta nodrošinājums): 

 

2.un 3.marts Dagdas mūzikas un mākslas skolas skolēnu un skolotāju darbu izstāde ''Pavasara 
pieskāriens'' Verhņedvinskā. Radošās meistardarbnīcas. (Baltkrievija) 

11.marts Starptautiskais deju festivāls Gerve 2017, Visaginas (Lietuva) 

27.maijs Starptautiskais bērnu festivāls Verhņedvinskā - Dvina, Daugava, Dzvina. (Baltkrievija) 

20.-21.maijs Starptautiskais XXIV festivāls ''Dņepras balsis ''Dubrovnā (Baltkrievija) 

septembris Vitebskas apgabala Ražas svētki Dubrovnā (Baltkrievija) 

septembris Panevežis pilsētas svētki (Lietuva) 

augusts Visaginas pilsētas dzimšanas diena (Lietuva) 

septembris Volincu mūzikas festivāls Verhņevinska (Baltkrievija) 

 

Dagdas novada pašvaldības domes  
priekšsēdētājas vietnieks                                                                                                                 R.Azins 
 
Apkopoja: 
Kultūras metodiķe I.Plesņa 
656 52170 



APSTIPRINĀTS

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem 
un specifiskajiem atbalsta 
mērķiem (SAM)

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2017-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Krāslavas un Dagdas novadu 
ceļu tīkla rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
degradētajās teritorijās

M6; M12; SAM 5.6.2., 1 235 295 ERAF 85% (1 050 
000) DNP 15% (185 
295) un Privātās 
investīcijas

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Ļoti 
daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un 
publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, 
komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz 
teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot 
uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. Paredzamās radītās 
darbavietas - 20,Piesaistītās investīcijas 0,23 milj.,Degradētās teritorijas samazinājums 2 ha.

Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas 
novada pašvaldība, Sadarbības partneri: 
Krāslava.

X X

KOPĀ 1 235 295,00

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem 
un specifiskiem atbalsta 
mērķiem 

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Pašvaldības iestādes 
"Veselības un sociālo 
pakalpojuma centrs " Dagda"" 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

SAM 4.2.2. 700 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, uzstādītas 
saules batarejas.

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, VSPC "Dagda"

X X

2 Bērziņu pagasta pārvaldes 
ēkas siltināšana

M10; SAM 4.2.2. 350 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta daļējas ēkas siltināšana, apkures sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana, 
biomasas apkures katla uzstādīšana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Bērziņu pagasta pārvalde

X X

3 Mičurina ielas katlu mājas 
rekonstrukcija

M10; SAM 4.2.2. 250 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks nomainīti apkures katli. Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde

X

4 Andrupenes pagasta 
pārvaldes/Bērnudārza 
siltināšana

M10; SAM 4.2.2. 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, pkures 
sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Andrupenes pagasta pārvalde

X X

KOPĀ 1 800 000

1.2.PIELIKUMS
 pie  „Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam ” 

Dagdas novada pašvaldības domes 
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 14.§)

2.SAM 4.2.2. ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM SEKMĒT ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU PAŠVALDĪBAS 
ĒKĀS

INVESTĪCIJU PLĀNS
1. SAM 5.6.2. TERITORIJU REVITALIZĀCIJA, REĢENERĒJOT DEGRADĒTĀS TERITORIJAS ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBU INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMĀM (Latgales programma)



Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dagdas pilsētas tautas nama 
labiekārtošana

M2 35 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks veikta Dagdas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar āra ekrānu,  LED televizoriem foajē . 
Dagdas pilsētas kultūras nama prezentāciju/ vēsturiskās ekspozīcijas telpas izveidošana un 
labiekārtošana, rekonstruēta un uzlabota TN grīda.

Dagdas pilsētas TN, Attīstības un 
plānošanas nodaļa X X

2 Dagdas pagasta brīvdabas 
estrāžu būvniecība 

M2 50 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciematu centros tiks izbūvētas jaunas estrādes dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.

Dagdas novada TN
X

3 Dagdas pilsētas laukuma 
ierīkošana un labiekārtošana  ( 
Māras laukums) 

M2 200 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks uzlabota pilsētas vide, izveidota labiekārtota vieta, kur norit ikgadēji tradicionālie masveida 
pasākumi

Dagdas novada pašvaldība, Būvvalde

X

4 Izstāžu zāles un pagasta 
vēstures ekspozīcijas-
kultūrmantojuma krātuves 
izveidošana/papildināšana 
Jaundomes muižas vides 
izglītības un ekspozīciju zālē

M2 10 000 ES Finansējums, 
DNp

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
ēkā izveidota vēstures ekspozīcija, rīkotas izstādes. Vietas labiekārtošana piesaistīs tūristus, āra 
skatuves nojumes izveide.

Dagdas novada pašvaldība

X X

5 Svariņu pagasta brīvdabas 
estrādes būvniecība 

M2 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai

Svariņu pagasta pārvalde, Svariņu pagasta 
TN, Attīstības un plānošanas nodaļa X

6 Aprīkojuma iegāde kultūras 
iestādēm Dagdas novadā

M2 20 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Tiks iegādāti tehniskie līdzekļi pasākumu organizēšanai. Tautas tērpu iegāde.

Kultūras darba organizatore
X X

7 Konstantinovas pagasta 
brīvdabas estrādes būvniecība 

M2 5 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. 
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai

Konstantinovas pagasta pārvalde, 
Konstantinovas pagasta TN, Attīstības un 
plānošanas nodaļa

X

8 Strūklakas izveide Dagdas 
skverā

M2 60 000 ES finansējums, DNP Izveidota strūklaka ar atpūtas soliņiem iedzīvotāju brīva laika pavadīšanai Dagdas novada pašvaldība
X

9 Deju laukuma un atpūtas 
vietas izveidošana Bērziņu 
pagastā

M2 10 000 ES finansējums, DNP ciemā Porečje tiks izveidots deju laukums un atpūtas vieta kultūras pasākumu rīkošanai.Tiks 
nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums.

Bērziņu pagasta pārvalde, Būvvalde, 
Attīstības un plānošanas nodaļa X

10 Šķaunes Tautas nama 3.stāva 
renovācija

M2 20 000 ES finansējums, DNP Šķaunes Tautas nama 3.stāva renovācija, telpu remonts, pieslēgšana pie apkūres sistēmas. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

11 Ezernieku Saietu nama 
teritorijas labiekārtošana

M2; 5 000 ES finansējums, DNP Teritorijas labiekārtošana, ietvju izbūve. Ezernieku pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

KOPĀ 445 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dagdas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” 
infrastruktūras attīstība

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Grupu aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori vai interaktīvā tāfele), mūzikas centri, Grupu 
kosmētiskai remonts, mēbeles atbilstoši MK noteikumiem, virsdrēbju, cimdu un apavu žāvētāji,  
IT -(projekcijas ekrāns, projektors) žalūzijas vai tīkli, sporta inventārs zviedru siena, matrači,/ 
atskaņošanas aparatūra (skaļruņi mikrofoni u.c.), krēsli

PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un 
plānošanas nodaļa

X X

3.KULTŪRAS JOMA

4.JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE



2 Dagdas PII „Saulīte” telpu 
renovācija un labiekārtošana

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Foajē remonts, kāpņu rekonstrukcija (iebraukšana ar invalīdu un bērnu ratiņiem) Sporta un aktu 
zāles grīdas restaurācija, kosmētiskais remonts, fasādes un cokola remonts.

PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un 
plānošanas nodaļa, Būvvalde X

3 Skolu un pirmsskolu teritoriju 
labiekārtošana

M1; M9 500 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks veikta asfalta seguma atjaunošana vai nomaiņa ar atbilstošu klājumu, uzbrauktuves izbūve 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jāveic apstādījumu un augļu koku atjaunošana.  Jāveic rotaļu 
laukuma atjaunošana – jāiegādājas ierīces, jāuzstāda soliņi un jāatjauno celiņi.  Jāizveido 
multifunkcionāla taka – dabas, skriešanas, slēpošanas u.c. aktivitātēm.

Pašvaldības, Dagdas novada pašvaldība

X X

4 Zēnu un meiteņu mājturības 
kabineta labiekārtošana un 
aprīkojuma iegāde 

M1; M9 30 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izveidots moderns zēnu un meiteņu mājturības kabinets . Tiks veikta mēbeļu un aprīkojuma 
iegāde, telpu remonts.

Skolas, Dagdas novada pašvaldība

X X

5 Latvijas un pasaules vēstures 
kabineta izveide Dagdas 
vidusskolā

M1; M9 15 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izveidots vēstures kabinets atbilstoši prasībām.                                     Dagdas novada pašvaldība, Dagdas 
vidusskola X X

6 Dagdas vidusskolas 
infrastruktūras attīstība

M1; M9 100 000 ES Finansējums, 
DNP

Kabinetu aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori, interaktīvās tāfeles). Kabinetu kosmētiskai 
remonts, mēbeles atbilstoši MK noteikumiem, žalūzijas, sporta inventārs, atskaņošanas 
aparatūra, mūzikas instrumenti, tērpu iegāde koriem un deju kolektīviem. Dabaszinību kabinetu 
aprīkojums. Skolas teritorijas iežogojums.

Dagdas vidusskolas, Dagdas novada 
pašvaldība

X X

7 Mēbeļu nomaiņa Mākslas un 
mūzikas skolas mācību telpās

M1; M9 15 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli, skapji. Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 
pašvaldība X X

8 Mūzikas instrumentu nomaiņa  
Mūzikas skolā

M1; M9 20 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks iegādāti jauni mūzikas instrumenti atbilstoši MK prasībām. Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 
pašvaldība X X

9 Andrupenes pamatskolas 
labiekārtošana un Andrupenes 
pamatskolas sporta zāles 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

M1; M9 48 000 ES Finansējums, 
DNP, KPFI/ERAF/

Tiks veikta ēdināšanas bloka renovācija, ventilācijas ierīkošana,klašu, tualešu un rekreācijas 
telpu remonts, durvju nomaiņa, bibliotēkas un lasītavas remonts. Tiks iegādāts aprīkojums, 
mēbeles un sporta inventārs.Ēkas ārsienu siltināšana,  logu un durvju nomaiņa, radiatoru 
nomaiņa ventilācijas sistēmas renovācija. Skolas apgaismojuma nomaiņa

Andrupenes pamatskola, Dagdas novada 
pašvaldība, Andrupenes pagasta pārvalde

X

10 Ezernieku vidusskolas sporta 
zāles būvniecība

M1; M9 645 000 ES Finansējums, 
DNP

Tiks izbūvē sporta zāle atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Labiekārtota un 
nodrošināta ar atbilstošu aprīkoju sporta aktivitāšu veikšanai.

Ezernieku vidusskola, Dagdas novada 
pašvaldība, Ezernieku pagasta pārvalde X X

11 Skolu datortehniskā stāvokļa 
uzlabošana

M1;M9; 60 000 ES Finansējums, 
DNP

Nomanīta datortehnika IKSN 
X X

12 Sporta kompleksa būvniecība M3 2 000 000 ES Finansējums, 
DNP

Sporta halles būvniecība Dagdas pilsētā Dagdas novada pašvaldība
X

13 Ezernieku vidusskolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

M10; M1;M9; 150 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Esošo logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas renovācija, apkures sistēmas (cauruļvadu 
un radiatoru) atjaunošana, biomasas apkures katla uzstādīšana

Dagdas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Ezernieku vidusskola

X X

14 Dagdas vidusskolas sporta 
laukuma izveidošana

M1;M9; 480 000 ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Stadiona labiekārtošana, augstlēkšanas un tāllēkšanas sektora izveidošana, skrejceļa gumijas 
seguma ieklāšana , divrindu tribūņu un āra apgaismojuma izveide, lodes grūšsanas laukuma apļa 
ar betona seguma izveidošanu, tautas bumbas laukuma, ,ilitārās šķēršļu joslas, āra volejbola 
laukuma, mešanas sektora izveidošana.

Dagdas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde X X

15 Ratiņu novietnes izveidošana 
pie Dagdas PII „Saulīte” 

M1; M9 4 000 Dagdas novada 
pašvaldības budžets

Ratiņu novietnes izveidošana pie Dagdas PII „Saulīte” galvenās ieejas PII "Saulīte", Būvvalde
X

16 Sporta aprīkojuma un 
trenažieru iegāde Svariņu 
pagasta sporta zālē

M3 4 000 ES finansējums, DNP Sporta aprīkojuma iegāde, trenažieru iegāde un trenažieru zāles ierīkošana Svariņu sporta zālē Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

17 Šķaunes pamatskolas sporta 
laukuma rekonstrukcija

M3: M1 4 000 ES finansējums, DNP Tiks rekonstruēts Šķaunes pamatskolas sporta laukums, tiks uzlabota sporta infrastruktūra. Šķaunes pagasta pārvalde
X

18 Dagdas vidusskolas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija

M1; M8 10 000 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolā tiks rekonstruēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, atjaunota 
lietusūdeņu novadīšanas sistēma. 

Dagdas novada pašvaldība

X

19 Dagdas vidusskolas teritorijas 
apgaismojuma uzlabošana un 
paplašināšana

M1 15 000 ES finansējums, DNP Dagdas vidusskolas teritorijas apgaismojuma uzlabošana un paplasināšana. LED lampu 
uzstādīšana. Gaismas ķermeņu nomaiņa skolā. Novērošanas kameru uzstādīšana.

Dagdas novada pašvaldība

X X



20 Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Ezernieku pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijā 

M1 6 000 ES fondu 
finansējums, DNP

Tiks izveidots bērnu rotaļu laukums Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Dagdas novada pašvaldība, Ezernieku 
pagasta pārvaklde

X

KOPĀ 4 166 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2017-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Sociālo pakalpojuma centra 
izveidošana Dagdas pilsētā

M4; M5; M11 1 000 000 Es finansējums, DNP Tiks izveidots daudzfunkcionlais sociālo pakalpojumu centrs, tiks nodrošināts un aprīkota 
materiāltehniskā bāze

Sociālais dienests, Būvvalde, Attīstības un 
plānošanas nodaļa X

2 VSPC "Dagda" pakalpojumu 
uzlabošana

M5 100 000 Es finansējums, DNP VSPC "Dagda" veļas mazgātavas labiekārtošana: pilnveidojot ar veļas mazgājamām mašīnām un 
citu nepieciešamo aprīkojumu. VSPC "Dagda" morga rekonstrukcija. Vingrošanas zāles izbūve 
un aprīkojuma iegāde.

VSPC Dagda
X X

3 Vingrošanas zāles iekārtošana 
VSPC "Dagda" telpās 

M5 10 000 Es finansējums, DNP Vingrošanas zāles iekārtošana un aprīkojuma iegāde VSPC Dagda, Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 1 110 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dagdā 
un Dagdas pagastā III kārta

M8 700 000 Kohēzijas fonds, 
DNP

Ūdenssaimniecības attīstība (saistīti ar I un II kārtu Dagdas pilsētā un Dagdas pagastā).Tiks 
aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāti tehniskie projekti. Tiks rekonstruēti un 
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli .

Komunālā saimniecība
X

2. Dagdas novada pagastu  
ciemu ūdenssaimniecības 
attīstība

M8 ES, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Dagdas novada pašvaldība

2.1. Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Šķaunes 
ciemā

M8 200 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ir izstrādāts TEP. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.2 Ūdenssaimniecības un 
kanalizācija attīstība Dagdas 
novada Konstantinovas ciemā

M8 100 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ir izstrādāts TEP. Konstantinovas pagasta pārvalde, Dagdas 
novada pašvaldība

X X

2.3 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Svarincu 
ciemā

M8 100 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.4 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Ezernieku 
ciemā II kārtā

M8 200 000 ES finansējums, DNP  Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Ezernieku pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

2.5 Ūdenssaimniecības attīstība 
Dagdas novada Račevas 
ciemā

M8 30 000 DNP Atdzelžošanas stacijas pārbūve Račevas ciemā. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

3 Dagdas novada Kapu teritoriju 
labiekārtošana

M8 150 000 ES finansējums, DNP Kapsētu teritoriju labiekārtošana, žogu uzstādīšana, nomaiņa, kapliču rekonstrukcija/būvniecība Dagdas novada pašvaldība, Pagastu 
pārvaldes, Būvvalde X X

4 Degradēto objektu demontāža 
un teritorijas labiekārtošana

M8 30 000 DNP Degradēto pašvaldības objektu - ūdenstorņu, attīrīšanas iekārtu u.c. demontāža un teritorijas 
labiekārtošana Dagdas novada pagastos

Dagdas novada pašvaldība, Pagastu 
pārvaldes, Būvvalde X

5 Kapličas izbūve Andzeļu 
ciemā

M8 25 000 ES finansējums, DNP Tiks izbūvēta kapliča Andzeļu ciemā blakus Andzeļu kapiem. Dagdas novada pašvaldība, Andzeļu pagasta 
pārvalde X X

5.SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

6.VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA



6 Šķaunes pagasta 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
rekonstrukcija

M10 75 000 ES finansējums, DNP Logu, durvju un balkonu nomaiņa, kāpņu tēlpu remonts, jumtu un maju pamatnes rekonstrukcija. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

7 Ūdens torņa un atdzelžošanas 
stacijas teritorijas 
labiekārtošana Šķaunes 
pagastā

M8 3 000 DNP Ūdenstorņa remonts, jaunu žogu un vārtu uzstādīšana. Šķaunes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

8 Notekūdeņu attirīšanas iekārtu 
teritorijas labiekārtošana 
Bērziņu pagastā

M8 5 000 DNP Jaunu žogu un vārtu uzstādīšana. Bērziņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība

X

9 Centrālas apkures ierīkošana 
Saules iela 13, Konstantinovas 
ciematā

M8 28 000 ES finansējums, DNP Centrālas apkures ierīkošana Saules iela 13, Konstantinovā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X

10 Garāžas celtniecība 
Andrupenes ciemā Skolas ielā 
6

M8; M1 43 000 DNP Garāžas celtniecība pagasta pārvaldes transportam Andrupenes ciemā Skolas ielā 6. Dagdas novada pašvaldība, Andrupenes 
pagasta pārvalde X X

11 Garāžas celtniecība 
Konstantinovā

M8; M1 40 000 DNP Garāžas celtniecība pagasta pārvaldes transportam Konstantinovā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X X

12 Garāžas celtniecība Andzeļos M8; M1 50 000 DNP Garāžas un šķūņa celtniecība pagasta pārvaldes vajadzībām Andzeļos pie skolas Dagdas novada pašvaldība, Andzeļu pagasta 
pārvalde X X

13 Tehniskas telpas-noliktavas 
rekonstrukcija Svariņu pagastā

M8 20 000 DNP Jumta nomaiņa, logu un durvju nomaiņa Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

14 Traktora piekabes iegāde 
Konstantinovas pagasta 
vajadzībam

M8 7 000 DNP Traktora piekabes iegāde konstantinovas pagasta vajadzībam Konstantinovas pagasta pārvalde, Dagdas 
novada pašvaldība X

15 Autoransporta 
pasažieru/kravas 
pārvadājumiem pagasta 
pārvaldes vajadzībām iegāde

M8 15 000 DNP Iegādāts autoransports pasažieru/kravas pārvadājumiem pagasta pārvaldes vajadzībām Dagdas novada pašvaldība,Andrupenes 
pagasta pārvalde

X

16 Vides labiekārtošana Dagdas 
centrā

M8 15 000 ES finansējums, DNP Tiks labiekārtota teritorija bijušā ābeļdarza vietā Dagdas centrā, zemes gabalā  kad. Nr. 
60090010010

Dagdas novada pašvaldība
x x

17 Pulksteņa uzstādīšana uz 
domes ēkas fasades

M8 4 000 ES finansējums, DNP Iegādāts un uzstādīts pulkstenis uz domes ēkas fasādes Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 1 840 000

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde
Projekta 

īstenošanas 
plānotais laika 

posms                                       
2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Siltumtīklu 
izbūve/rekonstrukcija Dagdas 
pilsētā

M10 700 000 KF, DNP Ir izstrādāts Tehniskais projekts. Paredzēts: katlu mājas rekonstrukcija izbūvējot trasi 
pieslēgumu, siltumtrases rekonstrukcija/siltumtrases posmu nomaiņa.

Dagdas novada pāsvaldības, SIA "Dagdas 
komunālā saimniecība" X

2 Svariņu pagasta tautas nama 
un pagasta pāŗvaldes ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

M10 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures rekonstrukcija. Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība

X

3  Asūnes pamatskolas ēkas 
siltināšana

M10 500 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Radiatoru nomaiņa, siltumtrases rekonstrukcija, ēku siltināšana Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

7.ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 



4  Asūnes pagasta pārvaldes 
ēkas siltināšana

M10 50 000 DNP Ēkas siltināšana, apkures rekonstrukcija, grīdu parbūve. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X X

5 Asūnes pagasta Saietu nama 
pieslēgšana pie skolas katlu 
mājas

M10 41 000 DNP  Siltumtrases izbūve, iekšējas apkūres sistēmas izveidošana Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

6 Katlu mājas rekonstrukcija 
Asūnes ciematā

M10 20 000 DNP Katlu mājas rekonstrukcija, katlu nomaiņa. Asūnes pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

7 Aleksandrovas 
internatpamatskolas dienesta 
viesnīcas siltināšana

M10 80 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures rekonstrukcija. Dagdas novada pašvaldība
X X

8 Ezernieku pagasta pārvaldes 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana

 M10 100 000 KPFI/ERAF/Dagdas 
novada pašvaldība

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, apkures 
sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana

Dagdas novada domes             Attīstības un 
plānošanas nodaļa                                           
Būvvalde, Ezernieku pagasta pārvalde X X

KOPĀ 1 991 000

Nr.p. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Dagdas pilsētā

M10 300 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. 
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

Dagdas novada pašvaldība
X X

2 Ielu apgaismojuma 
atjaunošana Dagdas novada 
ciematos

M10 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdasnovada teritorijā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Pagasta pārvalde

2.1 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Svarincos

M10 15 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Svarincu ciemā Miera ielā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Svariņu pagasta pārvalde X X

2.2 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Konstantinovā

M10 15 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Konstantinovas ciemā iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Konstantinovas pagasta pārvalde
X X

2.3 Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijas Porečjes 
ciemā Bērziņu pagastā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Porečjes ciemā iedzīvotāju drošībai.  Radīta 
satiksmei un gājējiem droša vide. 

Bērziņu pagasta pārvalde
X X

2.4 Ielu apgaismojuma ierīkošana 
Šķaunes ciemā

M10 30 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Šķaunes ciemā teritorijā  iedzīvotāju drošībai.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Šķaunes pagasta pārvalde
X X

2.5 Ielu apgaismojuma ierīkošana 
Andrupenes ciemā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un atjaunošana Andrupenes ciemā Skolas, Nākotnes ielās.  
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide. 

Andrupenes pagasta pārvalde
X X

2.6 Ielu apgaismojuma 
atjaunošana Ezernieku 
pagastā

M10 20 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Ezernieku centrā iedzīvotāju drošībai.  Radīta 
satiksmei un gājējiem droša vide. 

Ezernieku pagasta pārvalde
X X

3 Dagdas pilsētas centrālā 
skvēra apgaismojuma izveide

M10 35 000 ES finansējums,  
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas pilsētas teritorijā iedzīvotāju drošībai. 
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

Dagdas novada pašvaldība
X

KOPĀ 455 000

8.APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA



7. Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Dzīvojamo ēku siltināšana 
Dagdas novadā

M8 privātais Energoefektivitātes paaugstināšana. Tiks nosiltinātas dzīvojamās mājas Dagdas novadā.
X X

2 Smilts un smilts – grants 
karjeru izpēte un izveidošana

M14 privātais Tiks veikta karjeru izpēte 
X X

3 Krājaizdevu sabiedrības 
izveide Dagdas novadā

M12; ES finansējums, 
privātais

Attīstīt vienotu Dagdas novada uzņēmējdarbības vidi, izveidojot kopīgu Krājaizdevu sabiedrības 
centru, tādējādi veicinot gan  mazo un vidējo komersantu, gan arī tūrisma attīstību. X X

KOPĀ

Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Jaundomes muižas 
restaurācija un teritorijas 
attīstība

M13 1 083 318 ES finansējums, DNP Pilnībā tiks rekonstruēta muiža. Dagdas novada pašvaldība, Jaundomes 
muižas vides izglītības un ekspozīciju centra 
vadītājs

X

2 Dabas takas izveide Ežezera 
krastos

M14 20 000 ES finansējums, DNP Attīstīt vienotu Dagdas „greenway” /zaļā veida tīklu ezeru krastos. Plānotās aktivitātes pievilcīgas 
dzīves vides attīstīšanai un tūrisma veicināšanai ir ezera attīrīšana, atpūtas zonu un „greenway” 
izveidošana Dagdas pilsētā 

Dagdas novada pašvaldība
X

3 Suvenīru tirdzniecības vietas 
ierīkošana Dagdas TIC

M12 10 000 ES finansējums, DNP Kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana, iesaistot vietējos amatniekus un 
māksliniekus. Paredzēts Ierīkot vietu TIC profilam atbilstošu suvenīru tirdzniecībai. Suvenīru 
izveidošanā tiks izmantota TIC kolekciju reproducēšana un atdarināšana. Suvenīru izstrādē 
piedalīsies vietējie amatnieki un mākslinieki, radot piedāvājumu ar augstu pievienoto vērtību, 
domājot par atšķirīgām mērķauditorijām un kvalitatīva kultūras suvenīra kritērijiem – ideju, saturu, 
kvalitāti, pieejamību.

Dagdas novada pašvaldība, TIC

X

4 Vides izglītības centra "Ķepa" 
infrastruktūras attīstība

M12 50 000 ES finansējums, DNP Vides klases ierīkošana, ekspozīciju palielināšna, teritorijas labiekārtošana Vides izglītības centrs "Ķepa", Dagdas 
novada pašvaldība X

5 Pirts būvniecība Ķepovas 
pagasta Neikšānos

M12 10 000 DNP Pirts būvniecība Ķepovas pagasta Neikšānos Ķepovas pagasta pārvalde X

6 Vides izglītības centra "Ķepa" 
pārbūve 

M12 20 000 DNP Jumta pārbūve, jumta seguma nomaiņa, virtuves ierīkošana. Ķepovas pagasta pārvalde
X

7 Velotūrisma infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība

M12 30 000 ES finansējums, DNP Velobraucējiem draudzīgas vides attīstība - marsrūtu izstrāde un izveidošana, veloceliņu 
velonovietņu, informatīvo zīmju veidošana u.c.

TIC, Dagdas novada pasvaldība
X

8 QR koda, audiogida un 360 
grādu virtuālas tūres 
izveidošana un ieviešana pa 
Dagdu

M12 100 000 ES finansējums, DNP Veikt audiogida sistēmas izveidi Dagdas pilsētas tūrisma objektiem, lai nodrošinātu iespēju 
apmeklētājam/tūristam iepazīt objektu patstāvīgi bez pavadības, iegūstot ne tikai vizuālu 
priekšstatu par objektu, bet arī informāciju par objektu, vēsturi, lai  radītu kvalitatīvu piedāvājumu 
latviešu, angļu, krievu, vācu valodā runājošai apmeklētāju/tūristu auditorijai, sniedzot iespēju 
iegūt informāciju par Dagdas pilsētas tūrisma objektiem bez gida palīdzības.
Iespēja uzlabot Dagdas novada (tūrisma) tēlu, vienlaicīgi padarot mājaslapu www.visitdagda.com 
vizuāli ērtāku klientiem ir 360 grādu tūres pakalpojumu izmantošana

TIC, Dagdas novada pasvaldība

X

9 Peldvietas ierīkošana Ežezeru 
ezera krastā Andzeļu ciemā

M14 6 000 ES finansējums, DNP Tika ierīkota peldvieta Ežezera krastā Andzeļu ciemā, labiekārtota teritorija. Andzeļu pagasta pārvalde, Dagdas novada 
pašvaldība X

10 Lielformāta informatīvo izdruku 
uzstādīšana

M12 1 600 ES finansējums, DNP Reklāmas baneru izvietošana par Dagdas novada tūrisma objektiem - Andrupenes lauku sētu, 
Jaundomes ekspozīciju zali un Vides izglītības centru "Ķepa"

Dagdas novada pašvaldība,TIC
X

11 Dabas objektu infrastruktūras 
uzlabošana

M14 20 000 ES finansējums, DNP Uzturēta esošā un veidota jauna infrastruktūra pie dabas objektiem Dagdas novada pašvaldība,TIC
X

KOPĀ 1 350 918

9.PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS

10.TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE



Nr.p.k. Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar 
stratēģiskajiem mērķiem

Indikatīvā summa 
(EUR)

Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji) Par projekta īstenošanu atbildīgā istāde Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2016-2017

Projekta 
īstenošanas 

plānotais laika 
posms                                       

2018-2019 

Projekta                                       
īstenošana 
atkarīga no 
finansējuma 
pieejamības

1 Pagastu Grants ceļu apstrāde M7 500 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Grants ceļa apstrāde/uzbēršana / pretputekļu kārtas uzklāšana Dagdas novada pašvaldība
X X

2 Ietves, lietus kanalizācijas un 
ielas apgaismojuma izbūve 
Tirgus ielā Dagdā.

M7 250 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve Tirgus ielā Dagdā. Dagdas novada pašvaldība
X X

3 Trotuāru, lietus notekūdeņu 
kanalizācijas un 
apgaismojuma izbūve Liepājas 
ielā no Daugavpils līdz Tirgus 
ielai.

M7 300 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Liepājas ielā no Daugavpils 
līdz Tirgus ielai.

Dagdas novada pašvaldība

X X

4 Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta 
ielas posma no Pļavu līdz 
Parka ielai, Parka šķērsielas 
un Parka ielas Dagdas 
pagastā un pilsētā 
rekonstrukcija

M7 1 350 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka ielai, Parka šķērsielas un Parka 
ielas Dagdas pagastā un pilsētā rekonstrukcija

Dagdas novada pašvaldība

X

5 Tilta pāri Asunicas upei 
Dagdas pagastā 
rekonstrukcija.

M7 28 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Tilta pāri Asunicas upei Dagdas pagastā rekonstrukcija. Dagdas novada pašvaldība
X

6 Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā 
un pagastā un Dzirnavu tilta 
rekonstrukcija

M7 1 700 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta rekonstrukcija Dagdas novada pašvaldība

X

7 Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā 
rekonstrukcija

M7 300 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcija Dagdas novada pašvaldība
X X

8 Dagdas novada pilsētā un 
Pagasta ciematos - ielas 
seguma atjaunosana, ietvju un 
veloceliņu izbūve.

M7 700 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Tiks atjauti ielas segumi, izbūvētas ietves un veloceliņi. Dagdas novada pašvaldība

X

9 Alejas  ielas Dagdas pilsētā 
rekonstrukcija

M7 1 000 000 ES finansējums, 
Valsts budžeta 
dotācijas un DNP

Alejas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcija, asfalta seguma atjaunošana, ietvju izbūve, 
apgaismojuma atjaunošana u.c.

Dagdas novada pašvaldība
X X

10 Dagdas novada 
Konstantinovas pagasta 
grants ceļa ALEKSANDROVA - 
SKUDRIĶI pārbūve (4,6 km)

M7 300 000 ES finansējums, DNP Grants ceļa Aleksandrova – Skudriķi pārbūve 4,6 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

11 Dagdas novada Bērziņu 
pagasta un Šķaunes pagasta 
grants ceļa POREČJE – 
MALCĀNI / KRASNOPOLE – 
MALCĀNI pārbūve (7,41 km)

M 7 461 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa POREČJE – MALCĀNI / KRASNOPOLE – MALCĀNIi pārbūve 7,41 km garā posmā 
(grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

12 Dagdas novada Andrupenes 
pagasta grants ceļa 
GRABOVA – MALKA pārbūve 
(2,25 km)

M7 146 250 ES finansējums, DNP Grants ceļa GRABOVA – MALKAi pārbūve 2,25 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

11.TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA



13 Dagdas novada Asūnes 
pagasta grants ceļa KAITRA – 
USTJE  pārbūve (4,9 km)

M7 318 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa  KAITRA – USTJE pārbūve 4,9 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, ūdens 
novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X X

14 Dagdas novada Andzeļu 
pagasta grants ceļa 
MAMONOVA – KARAĻI  
pārbūve (1,7 km)

M7 110 500 ES finansējums, DNP Grants ceļa MAMONOVA – KARAĻI  pārbūve 1,7 km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

15 Dagdas novada Ezernieku 
pagasta grants ceļa ALTINĪKI 
– OSTROVĻANI pārbūve 
(2,28 km)

M7 148 200 ES finansējums, DNP Grants ceļa ALTINĪKI – OSTROVĻANII  pārbūve 2,28 km garā posmā (grants seguma 
atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

16 Dagdas novada Svariņu 
pagasta grants ceļa 
MURANIŠĶI – SPOĢEVO  
pārbūve (1,2 km)

M7 78 000 ES finansējums, DNP Grants ceļa MURANIŠĶI – SPOĢEVO  pārbūve 1,2  km garā posmā (grants seguma 
atjaunošana, ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

17 Dagdas novada Dagdas 
pagasta grants ceļa BOJĀRI – 
MIDIŠI   pārbūve (3,01 km)

M7 195 650 ES finansējums, DNP Grants ceļa BOJĀRI – MIDIŠI   pārbūve 3,01  km garā posmā (grants seguma atjaunošana, 
ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana u.c.)

Dagdas novada pašvaldība

X

18 Ietves izbūve Konstantinovas 
ciemata centrā

M7 15 000 ES finansējums, DNP Ietves izbūve Konastantinovas ciemata centrā Dagdas novada pašvaldība, Konstantinovas 
pagasta pārvalde X

19 Gājēju celiņu bruģēšana 
Andrupenes ciemā Skolas 
ielā, Dagdas ielā un pie PII 
"Avotiņš" 

M7, M8; M1 12 000 ES finansējums, DNP Gājēju celiņu bruģēšana Andrupenes ciemā Skolas ielā, Dagdas ielā un pie PII "Avotiņš" Dagdas novada pašvaldība, Andrupenes 
pagasta pārvalde

X X

20 Stāvlaukuma izveidošana pie 
VSPC "Dagda"

M7 30 000 ES finansējums, DNP Izveidots stāvlaukums pie VSPC "Dagda" apmeklētaju un darbinieku ērtībai Dagdas novada pašvaldība

X

KOPĀ 7 943 600

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                                                R.Azins



  

 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 16.§) 

 
 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
no 01.01.2017. 

 
 

2. Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
Mēnešalgu 

grupa 

1. Juridiskās nodaļas vadītājs 1 950,- 950,00 10 
2. Juriskonsults 1 800,- 800,00 8 
3. Jurists-personāla speciālists 1 750,- 750,00    8 
 Kopā: 3  2 500,00  
 
 

3. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2017.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
Mēnešalgu 

grupa 

1. Nodaļas vadītājs 1 940,- 940,00 9 
2. Informācijas sistēmu administrators 1 930,- 930,00 9 
3. Datorspeciālists  1 700,- 700,00 8 
4. Redaktors 1 670,- 670,00 7 
5. Videoinženieris  1 520 520,00 7 
 Kopā: 5  3 760,00  
 
 

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2017.gada 1.janvāra 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
Mēnešalgu 

grupa 

1. Nodaļas vadītājs 1 950,- 950,00 12 
2. Izglītības darba speciālists 1 750,- 750,00 7 
3. Kultūras metodiķis 1 720,- 720,00 7 
4. Sporta pasākumu organizators  1 720,- 720,00 7 
5. Skolotājs logopēds  0,5 680,- 340,00 - 
6. Izglītības psihologs  0,6 680,- 408,00 - 
 Kopā: 5,1  3 888,00  
 



  

 
 
 

12. Dagdas novada Sociālā dienesta  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2017.gada 1.janvāra 

 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Sociālā dienesta vadītājs 1 960,- 960,00 11 
2. Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieks /sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un bērniem  

1 800,- 800,00 8 

3. Sociālais darbinieks darbam ar 

veciem cilvēkiem un invalīdiem  
0,6 750,- 450,00 8 

4. Sociālais darbinieks darbam ar 
pieaugušām personām  

0,5 
 

750,- 375,00 8 

5. Sociālās palīdzības organizators                    
(Dagdas pilsētā) 

1 720,- 720,00 8 

6. Sociālais darbinieks                 
(Dagdas pagastā) 

1 720,- 720,00 8 

7. Sociālais darbinieks              
(Andrupenes pag.) 

1 720,- 720,00 8 

8. Sociālais darbinieks                      
(Ezernieku pag.)  

1 720,- 720,00 8 

9. Sociālais darbinieks (Asūnes pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
10. Sociālais darbinieks (Andzeļu pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
11.  Sociālais darbinieks 

(Konstantinovas pag.) 
0,75 720,- 540,00 8 

12. Sociālais darbinieks (Šķaunes pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
13. Sociālais darbinieks (Bērziņu pag.) 0,5 720,- 360,00 8 
14. Sociālais darbinieks (Svariņu pag.) 0,5 720,- 360,00 8 
15. Sociālais darbinieks (Ķepovas pag.) 0,4 720,- 288,00 8 
16. Sociālais aprūpētājs  0,5 580,- 290,00  8 
17. Klientu apkalpošanas speciālists 

(uz Sociālā darbinieka prombūtnes laiku)  
0,75 670,- 502,50 6 

 Kopā:  12,00  9 090,50  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

13. Dagdas novada bāriņtiesas  
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra 

 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 960,- 960,00 11 
2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks 
0,5 800,- 400,00 9 

3. Bāriņtiesas loceklis 
(Andrupenes pagastā) 

1 720,- 720,00 9 

4. Bāriņtiesas loceklis  
(Andzeļu pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

5. Bāriņtiesas loceklis 
 (Asūnes pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

6. Bāriņtiesas loceklis 
(Bērziņu pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

7. Bāriņtiesas loceklis  
(Ezernieku pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

8. Bāriņtiesas loceklis  
(Dagdas pagastā) 

0,25 720,- 180,00 9 

9. Bāriņtiesas loceklis 
(Konstantinovas pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

10. Bāriņtiesas loceklis 
(Ķepovas pagastā) 

0,25 720,- 180,00 9 

11. Bāriņtiesas loceklis 
(Svariņu pagastā) 

0,5 720,- 360,00 9 

12. Bāriņtiesas loceklis 
(Šķaunes pagastā) 

0,75 720,- 540,00 9 

13.  Psihologs 0,5 720,- 360,00 7 
14.  Bāriņtiesas sekretāre  0,5 720,- 360,00 7 

 Kopā: 7,75  5 860,00  
 

 
 

Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                          R.Azins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 16.§ 16.3.p.) 
 
 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
 
 

3. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas  
amatu saraksts un mēnešalgas no  2017.gada 1.marta 

 
Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 
Algas fonds 

mēnesī (EUR) 
Mēnešalgu 

grupa 

1. Nodaļas vadītājs 1 940,- 940,00 9 
2. Informācijas sistēmu administrators 1 930,- 930,00 9 
3. Datorspeciālists  1 700,- 700,00 8 
4. Sabiedrisko attiecību speciālists *

1 1 670,- 670,00 7 
5. Videoinženieris *

2 0,8 650,- 520,00 7 
 Kopā: 4,8  3 760,00  
 
*1 -  ar 01.03.2017. Redaktora amata vienība aizstāta ar Sabiedrisko attiecību speciālista 
amata vienību uz 1 slodzi; 
*2 -  ar 01.03.2017. samazināts Videoinženiera amata vienību skaits (slodze) no 1 līdz 0,8 

slodzēm, paaugstinot algas likmi.  
 
 

 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                          R.Azins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 16.§ 16.5.p.) 
 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  

struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
12. Dagdas novada Sociālā dienesta  

amatu saraksts un mēnešalgas no  2017.gada 1.februāra 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 
(EUR) 

Algas fonds 
mēnesī (EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Sociālā dienesta vadītājs 1 960,- 960,00 11 
2. Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieks /sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un bērniem  

1 800,- 800,00 8 

3. Sociālais darbinieks darbam ar 

veciem cilvēkiem un invalīdiem  
0,6 750,- 450,00 8 

4. Sociālais darbinieks darbam ar 

pieaugušām personām *
1 

0,6 
 

750,- 450,00 8 

5. Sociālās palīdzības organizators                    
(Dagdas pilsētā) 

1 720,- 720,00 8 

6. Sociālais darbinieks                 
(Dagdas pagastā) 

1 720,- 720,00 8 

7. Sociālais darbinieks              
(Andrupenes pag.) 

1 720,- 720,00 8 

8. Sociālais darbinieks                      
(Ezernieku pag.)  

1 720,- 720,00 8 

9. Sociālais darbinieks (Asūnes pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
10. Sociālais darbinieks (Andzeļu pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
11.  Sociālais darbinieks 

(Konstantinovas pag.) 
0,75 720,- 540,00 8 

12. Sociālais darbinieks (Šķaunes pag.) 0,75 720,- 540,00 8 
13. Sociālais darbinieks (Bērziņu pag.) 0,5 720,- 360,00 8 
14. Sociālais darbinieks (Svariņu pag.) 0,5 720,- 360,00 8 
15. Sociālais darbinieks (Ķepovas pag.) 0,4 720,- 288,00 8 
16. Sociālais aprūpētājs *

1 0,4 580,- 232,00  8 
17. Klientu apkalpošanas speciālists 

(uz Sociālā darbinieka prombūtnes 

laiku)  

0,75 670,- 502,50 6 

18. Datu ievades un apstrādes 

operators *2  
0,25 

 
670,- 167,50 6 

 Kopā:  12,25  9 107,50  
*1 - ar 01.02.2017.palielināts Sociālā darbinieka darbam ar pieaugušām personām amata vienību 

skaits (slodze) no 0.5 līdz 0.6 slodzēm, vienlaicīgi samazinot Sociālā aprūpētāja amata vienību skaitu 
(slodzi) no 0.5 līdz 0.4 slodzēm; 
* 2- ar 01.02.2017. ieviesta jauna amata vienība - Datu ievades un apstrādes operators, uz 0.25 

slodzēm. 
 
Dagdas novada pašvaldības  
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 19.janvāra sēdē 
(protokols Nr.1, 20.§) 

 
 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā 
I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Ziedlauki”, Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu 

pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām 

ēkām ar 1279,9 m
2 kopējo platību. 

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 
3. Izsoles laiks: 2017.gada 28.februārī  plkst.15.00.  
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas  novada pašvaldībā,  

Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās no pulksten 08.00 – 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 1 920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, 

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

nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada 
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: LV72 
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā 

īpašuma „Ziedlauki” izsoles nodrošinājums". 
12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītjā 
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
14. 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.   
 
 



15. Izsoles norise: 
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums 

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

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 
16. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo 

īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 

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

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

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

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

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

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

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

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

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                          R.Azins 



Pielikums Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada l9.janvāra protokolam Nr.l., 21.5



Pielikums 
Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 19.janvāra sēdes  
protokolam Nr.1, 28.§ 

 
Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Alejas ielā 4, Dagdā,  
nedzīvojamās telpas Nr.30 ar kopējo platību 17,8 m2 

NOMAS MAKSAS APRĒĶINS 
saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 

 
Nr. Rādītājs Apzīm. Mērv. Summa 

1. Tiešās izmaksas gadā kopā (A+Baps+N+Zn) t.sk.: Tizm EUR 26 226,00 
1.1. nekustamā īpašuma uzturēšanas plānotās izmaksas 

(t.sk. inženierkomunikāciju apkope, koplietošanas telpu 

elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, 
teritorijas apsaimniekošana u.c.), kā arī materiālu un 

ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā  

 

A 

 

EUR 

 

4 724,00 

1.2. plānotā atlīdzība sētniekam (1 slodze – teritorijas 
kopšana) un apkopējai  (1 slodze - koplietošanas 

telpu kopšana) t.sk. darba devēja VSAOI (23.59%) 
Baps EUR 11 271,30 

1.3. izdevumi plānotajiem kārtējiem un kapitālajiem 

remontiem 
N EUR 10 000,00 

1.4. zemes noma (6% no kadastrālās vērtības) Zn EUR 230,70 

2. Nomniekam iznomājamo telpu kopējā platība IZNpl m2 17,8 

3. Ēkas iznomājamo telpu kopējā platība NĪpl m2 728,50 

4. Aprēķinātā Nomas maksa mēnesī (bez PVN) 
(Tizm / NĪpl ) x IZNpl/ 12: NM EUR 53,40 

5. Nomas maksa mēnesī (bez PVN) par 1 m2 
(NM/IZNpl):   NM/m2 EUR 3,00 

* Papildus nomas maksai Nomnieks maksā par faktiski izlietoto elektroenerģiju un telpu 

apkuri, pamatojoties uz Iznomātāja piestādītajiem rēķiniem.   
 

 

Pašvaldības izpilddirektors                                                                       I.Pauliņš                                                                                                                                                  

 

Sagatavoja:                                                                                                                                                                                                     
Pašvaldības ekonomiste                                                                                                                                                                                         
Ināra Tukiša, 656 81715 


