
 

 
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. 13 2017.gada 24.augustā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

13 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, 

Aleksandrs Gžibovskis, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors 

Stikuts, Pēteris Tukišs, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

izpilddirektors Artjoms Gekišs; attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa; finanšu 

nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis; ekonimiste Ināra Tukiša; juriste Diāna Macuļeviča; zemes 

lietu speciālists Juris Priluckis;  

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska; datorspeciālists 

Gints Runis. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Juris Kavuns (darba darīšanās), Viktors Krūmiņš (darba darīšanās). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar trīs jautājumiem:  

- Par grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada 

pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu (prot. Nr.14, 5.§)”.  

- Par izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā.  

- Par ziedojuma pieņemšanu Konstantinovas pagasta pārvaldei.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus –  

17. Par grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada 

pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu (prot. Nr.14, 5.§)”.  

18. Par izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā.  

19. Par ziedojuma pieņemšanu Konstantinovas pagasta pārvaldei.  

 

 



 

Darba kārtība: 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  

2. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.  

3. Par aizņēmumu projekta “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” īstenošanai.  

4. Par finansiālu atbalstu dalībai Vispasaules olimpiādē svara bumbu triatlonā Vitebskā.  

5. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai. 

6. Par sadarbības līgumu slēgšanu. 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā izsoli. 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā izsoli. 

9. Par pašvaldības automašīnas LADA NIVA 4x4 izsoli. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā atsavināšanu. 

11. Par zemes vienības Dagdas pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

12. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

13. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

14. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

16. Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. 

17. Par grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada 

pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu (prot. Nr.14, 5.§)”.  

18. Par izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā. 

19. Par ziedojuma pieņemšanu Konstantinovas pagasta pārvaldei.  

 

 

1. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

A.F. 
 

Izskatījusi A. S. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/576) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. F. adresē: Krasta iela 9., c.Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. F. adresē: Krasta iela 9, c.Asūne, Asūnes 

pagasts, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

2. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

2.1.  par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli Saules ielā 13 – 4, Konstantinovā 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 8.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu Ā. R., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 

ceturto daļu,  



 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pārslēgt īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 – 4, Konstantinovā uz Ā. R. vārda uz 

1gadu – līdz 2018.gada 30.septembrim. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar Ā. R. 

 

2.2.  par īres līguma pagarināšanu I. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 8.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., 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” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 – 8, Asūnē līdz 2018.gada 

28.februārim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar I. P.. 
 

2.3.  par īres līguma pagarināšanu J. T. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 8.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. T., 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” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. T. īres līgumu uz dzīvokli “Celiņi”-14, Šķaunē līdz 2018.gada 

28.februārim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu ar J. T.. 
 

2.4.  par īres līguma pagarināšanu I. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 8.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. K., 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” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



 

1. Pagarināt I. K. īres līgumu uz dzīvokli “Celiņi”-7, Šķaunē līdz 2018.gada 

30.septembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu ar I. K.. 

 

3. § 

Par aizņēmumu projekta  “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” 

īstenošanai 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

 Lai realizētu ES ELFLA līdzfinansēto investīciju projektu “VSPC “Dagda” teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto 

stāvlaukumu”, ņemot vērā pašvaldības veiktā iepirkuma ID Nr.DNP 2017/12 rezultātus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 22.
1
 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā 

arī pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/3 “Par Dagdas 

novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 57 900,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti 

euro, 00 euro centi) apmērā ES ELFLA līdzfinansētā investīciju projekta “VSPC 

“Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” realizācijai. 

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 4 (četrt) gadi;  

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2017.gada septembris – novembris; 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2018.gada septembrim.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.                                                                                                                                         

                       

4. § 

Par finansiālu atbalstu dalībai Vispasaules olimpiādē svara bumbu triatlonā Vitebskā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

 Izskatījusi Dagdas novada iedzīvotāja A. A. iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu 

atbalstu dalībai Trešajā Vispasaules olimpiādē svara bumbu triatlonā, kas norisināsies 

Baltkrievijā, Vitebskā š.g. 14.-16.septembrī, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”, saskaņā ar 

pašvaldības nolikumu “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas novada sportistiem”,  lai 

atbalstītu individuālos sportistus, kas veicina sporta dzīves daudzveidību novadā un 

popularizē veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 

15.panta 1.daļas 6.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – 2 (R.Azins, A.Viškurs),  „atturas” – 

1 (O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt A. A. finansējumu līdz EUR 300 apmērā dalībai Trešajā Vispasaules olimpiādē 

svara bumbu triatlonā Vitebskā š.g. 14.-16.septembrī. 



 

2. Finanšu nodaļai samaksāt A.A. izdevumus no pašvaldības 2017.gada budžetā sportam 

plānotajiem līdzekļiem (kods 08.100), kas saistīti ar dalību minētajās sporta sacensībās. 

 

5. § 

Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 
/Ziņo S.Viškure/ 

 

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” un Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par Valsts budžeta mērķdotācijas 

sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

/Pielikumā/ 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Dagdas novada domes 2016.gada 18.augusta 

sēdē apstiprinātie noteikumi „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu 

darba samaksai Dagdas  novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

 

6. § 

Par sadarbības līgumu slēgšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  97.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldības un 

to izveidotās biedrības var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām un to apvienībām, ja šāda 

sadarbība nav pretrunā ar sadarbības valstu likumdošanas aktiem un atbilst šo valstu 

savstarpēji noslēgtajiem nolīgumiem, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  

„atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noslēgt sadarbības līgumu (partnerības deklarācija) starp Dagdas novada pašvaldību un 

Narevkas pašvaldību (Hajnovkas rajons, Polija). /Pielikumā: Sadarbības līguma projekts/ 

 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

2. Noslēgt sadarbības līgumu (vienošanās) starp Dagdas novada pašvaldību un Smorgoņas 

rajona izpildkomiteju (Grodņas apgabals, Baltkrievija). /Pielikumā: Sadarbības līguma 

projekts/ 

 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



 

3. Noslēgt sadarbības līgumu (nodomu protokols) starp Dagdas novada pašvaldību un 

Glubokojes rajona deputātu padomi (Vitebskas apgabals, Baltkrievija). /Pielikumā: 

Sadarbības līguma projekts/ 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 22.06.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.9, 6.§), iepazinusies ar 

Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,   

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā 

nosacīto cenu EUR 1 400 (viens tūkstotis četri simti euro). /Novērtēšanas akts protokola 

pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā  

izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

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

Novada Ziņas”. 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 24.07.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma ”Lapsiņas”, Ķepovas pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.12., 19.§), iepazinusies ar 

Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas 

novadā nosacīto cenu EUR 3 000,- (trīs tūkstoši euro). /Novērtēšanas akts protokola 

pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas 

novadā  izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

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

Novada Ziņas”. 

 

9. § 

Par pašvaldības automašīnas LADA NIVA 4x4 izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 



 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 24.07.2017. lēmumu “Par pašvaldības 

autotransporta LADA NIVA 4X4 atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.12, 16.§), iepazinusies ar 

Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4,  nosacīto 

cenu EUR 830,- (astoņi simti trīsdesmit euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 

2 lpp./  

2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4, izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā 

internetā www.dagda.lv. 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā atsavināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Gruduļi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 

6054 004 0207, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti V.Nipere un R.Nipers, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Gruduļi”, Dagdas pagastā, kadastra 

numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, pārdodot 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raimonds NIPERS  – Domes deputāts; 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Viktors KRŪMIŅŠ  – Domes deputāts;   

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

11. § 

Par zemes vienības Dagdas pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā 



 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0211, Dagdas pagastā 

 

Sakarā ar zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0211 Dagdas pagastā, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu,  lai nodrošinātu pašvaldības 

īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0211 

(~1,2 ha) Dagdas pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt 

no pašvaldības 2017.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam.  
 

 

12. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

 12.1. J. V. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.08.2017) un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta 

noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību", 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0127 (12,4 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

Juri Vidiņu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

12.2. R. T. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot R. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.07.2017) un pamatojoties uz 

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

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

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību", 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 



 

 

1. Pagarināt R. T. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 007 0098 (1,4 ha) un 6042 007 0099 (1,1 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu 

ar R. T.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

13. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Ž. A. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot Ž. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.07.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt ar 2017.gada 31.augustu Ž. A. zemes nomas tiesības uz 0,5 ha lielu platību no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 Šķaunes pagastā. 

 

14. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 
 

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

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

17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes 

gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai. 

 

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 007 0162 0,59 

3. Andrupenes pagasts 

 

pašvaldībai piekritīga zeme 6042 006 0257 0,8 

4. Bērziņu pagasts 

 

pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0184 1,5 

5. Bērziņu pagasts 

 

pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0390 0,9 



 

6. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0126 0,52 

7. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 

8. Konstantinovas 

pagasts 

rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 

9. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0397 0,24 

10. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0287 0,15 

11. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0187 2,8 

12. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 005 0193 2,1 

13. Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 3375 2,9 

14. Svariņu pagasts zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

6090 001 0228 1,18 

15. Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 0340 1,9  

(daļa no z.g.) 

 

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

15.septembrim. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

15.1.  “Brīvība”, Dagdas pagastā 

 

 Izskatot SIA “Brīvība”, reģistrācijas Nr.45903000503, juridiskā adrese 

“Autodarbnīcas”, Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

04.08.2017.) par  īpašuma “Brīvība” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 

47.punktu, MK 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Brīvība”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 004 0256, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Brīvība” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

001 0196 (4,26 ha) nosaukumu “Baltie buļļi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003. 

3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0196 un uz tā atrodošām būvēm mainīt 

adresi no “Kompleksi”, Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov. uz “Baltie buļļi”, Ozoliņi, 

Dagdas pag., Dagdas nov. Adreses klasifikatora kods 104312178. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

  

15.2.  “Ozolaines”, Andrupenes pagastā 

 



 

 Izskatot V. A., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A. B., iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 26.07.2017.) par  īpašuma “Ozolaines” sadali un pamatojoties uz likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi" 47.punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Ozolaines”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 008 0033, 

sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Ozolaines” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6042 008 0243 (5,35 ha) un 6042 008 0035 (9,4 ha) nosaukumu ”Asari”. 

3. Atdalītajām zemes vienībām mainīt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimniecības zeme un mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

15.3.  “Skangaļi 1”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot N. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.08.2017.) par  īpašuma “Skangaļi 

1” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Skangaļi 1”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 011 0126, 

sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Skangaļi 1” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6042 011 0144 (4,4 ha) nosaukumu ”Mellenāji”, saglabājot tam iepriekšējo  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

16. § 

Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

A.Trūlis informē, ka pašvaldībā saņemti 9 Dagdas novada vēlēšanu komisijas kandidātu 

pieteikumi. Pieteiktie kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajām prasībām. Par katru kandidātu jābalso 

atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu, taču ne 

mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai 

nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu sarakstā. 

 

1. par Oksanas RUTKAS kandidatūru: 

 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav; 



 

 

2. par Armanda PUDNIKA kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

R.Nipers, A.Plotka); 

 

3. par Signes OBUHOVAS kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 4 (O.Golube, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts), „pret” – 6 (A.Trūlis, 

S.Viškure, R.Azins, V.Nipere, I.Plesņa, A.Viškurs),  „atturas” – 3 (P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska); 

 

4. par  Olgas BRENČAS kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, 

V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – 3 (R.Azins, I.Plesņa, A.Viškurs),  

„atturas” – nav; 

 

5. par Lūcijas KOLESNIKOVAS kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, R.Nipers, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 1 (S.Viškure),  „atturas” – 1 

(A.Gžibovskis); 

 

6. par Andreja KUMAČEVA kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

R.Nipers, I.Plesņa, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, 

P.Tukišs); 

 

7. par Ināras HMEĻNICKAS kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, 

I.Plesņa, A.Viškurs), „pret” – 2 (O.Golube, V.Stikuts),  „atturas” – 3 (A.Plotka, P.Tukišs, 

I.Gžibovska); 

 

8. par Rutas PUDNIKAS kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 2 

(R.Nipers, A.Plotka); 
 

9. par Janīnas MURĀNES kandidatūru: 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 4 (R.Nipers, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts),  „atturas” 

– nav. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu, saskaņā 

ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

5.panta pirmo daļu, ņemot vērā balsošanas rezultātus,  

Dagdas novada dome  NOLEMJ : 

 

1. Ievēlēt Dagdas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā: 

- Oksana RUTKA; 

- Lūcija KOLESNIKOVA;  

- Ruta PUDNIKA; 

- Armands PUDNIKS; 

- Olga BRENČA; 



 

- Andrejs KUMAČEVS; 

- Janīna MURĀNE. 

2. Iekļaut Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā Ināru 

HMEĻNICKU. 

 

17. § 

Par grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada 

pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu (prot. Nr.14, 5.§)” 

/Ziņo L.Nagļa/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dome ar 2015.gada 22.oktobra lēmumu (protokols Nr.14, 

5.§) apstiprināja pārbūvējamo grants ceļu sarakstu šādā prioritārā secībā:  

Nr. 

p.k. 

Pagasts Ceļa numurs Ceļa nosaukums 

1. Konstantinovas pagasts 7-4 ALEKSANDROVA-SKUDRIĶI 

2. Bērziņu pagasts 

Šķaunes pagasts 

4-3 

10-2 

POREČJE-MALCĀNI 

KRASNOPOLE-MALCĀNI 

3. Andrupenes pagasts 1-20 GRABOVA-MALKA 

4. Asūnes pagasts 3-1 KAITRA -USTJE 

5. Andzeļu pagasts 2-1 MAMONOVA-KARAĻI 

6. Ezernieku pagasts 6-27 ALTINĪKI-OSTROVĻANI 

7. Svariņu pagasts 9-12 MURANISKI-SPOĢEVA 

8. Dagdas pagasts 5-7 BOJĀRI-MIDIŠI 

 

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punkts nosaka, ka 

projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un 

apstiprinātiem atlases kritērijiem un 7.3.punkts nosaka, ka ir notikusi projektā ietverto objektu 

apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem. 

 Saskaņā ar iepriekš minēto 2017.gada 22.augustā Dagdas novada pašvaldība ir 

veikusi apspriedi ar Dagdas novada uzņēmējiem un zemniekiem par grants ceļu posmu 

grozīšanu, kā rezultātā, uzņēmēji  un  zemnieki ir piekrituši un izvirzījuši pašvaldības grants 

ceļu posmus saraksta grozīšanai publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 

teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Ceļa numurs Ceļa nosaukums  Ceļa posma 

garums (km) 

1. Konstantinovas 

pagasts 

7-4 ALEKSANDROVA-

SKUDRIĶI 

4,6 km 

2. Bērziņu pagasts 

Šķaunes pagasts 

4-3 

10-2 

POREČJE-MALCĀNI 

KRASNOPOLE-MALCĀNI 

2,46 km 

4,95 km 

3.* Dagdas pilsēta 11-25 PASTA IELA 0,5 km  

4.* Dagdas pagasts 5-5 VECDOME - PURPĻI  1,37km 

5.* Dagdas pagasts 05-3 PARKA IELA 0,4 km 

6. Andrupenes 

pagasts 

1-20 GRABOVA-MALKA 2,25 km 

7. Asūnes pagasts 3-1 KAITRA -USTJE 4,9 km 

8. Andzeļu pagasts 2-1 MAMONOVA-KARAĻI 1,7 km 

9. Ezernieku pagasts 6-27 ALTINĪKI-OSTROVĻANI 2,28 km 

10. Svariņu pagasts 9-12 MURANISKI-SPOĢEVA 1,2 km 

11. Dagdas pagasts 5-7 BOJĀRI-MIDIŠI 3,01 km 
*  pievienotie ceļa posmi pēc apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem 



 

 

Atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ : 

 

Izdarīt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 2015.gada 22.oktobra lēmumā 

“Par Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 

14,5.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu sarakstu šādā prioritārā 

secībā : 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Ceļa/ielas 

numurs 

Ceļa/ielas nosaukums  Ceļa/ielas posma 

garums (km) * 

1. Konstantinovas 

pagasts 

7-4 ALEKSANDROVA-

SKUDRIĶI 

4,6 

2. Bērziņu pagasts 

Šķaunes pagasts 

4-3 

10-2 

POREČJE-MALCĀNI 

KRASNOPOLE-MALCĀNI 

2,46 

4,95 

3. Dagdas pilsēta 11-25 PASTA IELA 0,5  

4. Dagdas pagasts 5-5 VECDOME - PURPĻI  1,37 

5. Dagdas pagasts 05-3 PARKA IELA 0,4  

6. Andrupenes pagasts 1-20 GRABOVA-MALKA 2,25  

7. Asūnes pagasts 3-1 KAITRA -USTJE 4,9  

8. Andzeļu pagasts 2-1 MAMONOVA-KARAĻI 1,7  

9. Ezernieku pagasts 6-27 ALTINĪKI-OSTROVĻANI 2,28  

10. Svariņu pagasts 9-12 MURANISKI-SPOĢEVA 1,2  

11. Dagdas pagasts 5-7 BOJĀRI-MIDIŠI 3,01  

*  tehniskā projekta izstrādes laikā posma garums var tikt precizēts 

 

18. § 

Par izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.4.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

1. Uzdot Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājam Ērikam ČAPLINSKIM 

veikt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Artjoma 

GEKIŠA prombūtnes laikā. 

2. Noteikt pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājam Ērikam ČAPLINSKIM piemaksu 30% 

apmērā no noteiktās Finanšu nodaļas vadītāja mēnešalgas par Dagdas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākuma veikšanu izpilddirektora Artjoma GEKIŠA prombūtnes laikā. 

 

 

19. § 

Par ziedojuma pieņemšanu Konstantinovas pagasta pārvaldei 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 



 

Sakarā ar biedrības “VELKU BIEDRĪBA”, reģ. Nr.40008032748, juridiskā adrese 

Ģimnastikas iela 6-28, Rīga, LV-1004, piedāvājumu ziedot EUR 1045,- Konstantinovas 

sākumskolai pamatizglītības un pirmsskolas izglītojamo bērnu pusdienu apmaksāšanai 

bērniem, kuru vecākiem nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var izlemt par 

kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, 

A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut Konstantinovas pagasta pārvaldei pieņemt no biedrības “VELKU BIEDRĪBA” 

ziedojumu EUR 1045,00 (viens tūkstotis četrdesmit pieci euro) apmērā. 

2. Piekrist ziedojuma mērķim – Konstantinovas sākumskolas pamatizglītības un pirmsskolas 

izglītojamo bērnu pusdienu apmaksāšanai bērniem, kuru vecākiem nav piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss. 

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Solvitu Stepiņu parakstīt ziedojuma 

līgumu. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15 : 55 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                          A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2017.gada 29.augustā 
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 24.augusta sēdē 

(protokols Nr.13, 5.§) 

 

 

NOTEIKUMI 

„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  

 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Dagdas novada 

pašvaldības (turpmāk  – Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu  izglītības 

pedagogu  darba  samaksai  un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  

2. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek 

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

samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 

4. Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala Dagdas novada 

pašvaldības domes izveidotā komisija. 

5. Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju darba algu nosaka 

laika posmam no kārtēja gada 1.septembra līdz  nākamā  gada  31.augustam. 

 

II Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas pamatprincipi 

6. Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus:  

6.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas;  

6.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē.  

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

sistēmas (VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri. 

Izglītības iestādes vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts tajā izglītības 

iestādē, kuru apmeklē.  

8. Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai attiecīgajam budžeta gadam apstiprinātā  

finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficentus (K):  

8.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās (no piecu gadu vecuma) – K 1; 

8.2. 1.–6. klases skolēnu skaitam – K 1; 

8.3.  7.-9. klases skolēnu skaitam – K 1; 

8.4. 10.–12. klases skolēnu skaitam – K 1,25; 

8.5. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās 

izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs – K 2. 

9. Katra skola strādā  savas piešķirtās mērķdotācijas  ietvaros.  Dagdas  novada pašvaldība 

2017./2018.mācību gadā, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba 

samaksai, ir tiesīga pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm ne vairāk kā 6 % 

apmērā no aprēķinātā finansējuma. 

10. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā 

izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi 11,5 : 1.  

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14
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11. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne 

vairāk kā 15 %  no saņemtās mērķdotācijas. 

12. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam 

izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri: 

12.1. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu līdz 30 izglītojamajiem -  ne mazāku par  30% 

no MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācija  15  %  no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 

12.2. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 31 līdz 40  izglītojamajiem  -  ne mazāku  

par  40 % no MK noteikumu Nr.445 noteiktā  finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 

12.3. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 41 līdz 50  izglītojamajiem - ne mazāku  

par 50 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 

12.4. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 51  līdz  60  izglītojamajiem - ne mazāku  

par 60 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā  finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 

12.5. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 61  līdz  70  izglītojamajiem - ne mazāku  

par 70 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā  finansējuma, ko sastāda  piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda  un  pašvaldības  finansējums; 

12.6. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 101  līdz  150  izglītojamajiem - atbilstoši 

MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda; 

12.7. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 151  līdz  300  izglītojamajiem - atbilstoši 

MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā  

mērķdotācija  15  % no  skolas algu  fonda; 

12.8. izglītības iestādēs ar  skolēnu skaitu no 301  līdz  500  izglītojamajiem - atbilstoši 

MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā  

mērķdotācija  15  %  no  skolas algu  fonda. 

13. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1.  septembra līdz 

nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes 

vadītājam saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot pedagoga darba 

intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts 

budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz piecdesmit procentiem augstāku 

vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša darba 

algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi. 

Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā pedagoga 

pedagoģiskā darba stāžu. 

14. Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Ezernieku un Dagdas  

vidusskolās, Andrupenes pamatskolā, piešķirot  skolotājiem  pēc  Dagdas  novada 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas (turpmāk – IKSN)  rīkojuma  finansējumu no 

saņemtās  skolas kopējās  mērķdotācijas  naudas.  

15. Pašvaldībai piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai komisija izvērtē un sadala izglītības iestādēm atbilstoši finansējumam pēc  

iesniegtajām  programmām  un  IZM  VISC  noteiktajām  prioritātēm. 

 

III Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē 

16. Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē un 

mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteikto 

kārtību pedagogu slodžu sadalei. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē un piemēro Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ieteikto pedagogu darba slodzes aprēķinu 

saskaņā ar  “Pedagogu darba samaksas noteikumu”  5.pielikumu.  
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17. Izglītības iestādes vadītājs  lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu 

pieņem pēc 13.punktā noteikto nosacījumu ievērošanas, balstoties uz izglītības iestādei 

piešķirtās mērķdotācijas apmēru un saskaņojot ar IKSN. 

18. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma 

apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē 

īstenojamās izglītības programmas.  

19. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šiem noteikumiem, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību.  

20. Pedagogu darba slodzē ieskaitāmas:  

20.1. mācību stundas atbilstoši licencētai izglītības programmai;  

20.2. rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem (konsultācijas) un 

sagatavošanas darbs mācību stundām. 

21. Katra skola savas  mērķdotācijas finansējuma  ietvaros veido  rezerves fondu  līdz 1 % 

apmērā, kuru izlieto papildus finansējuma piešķiršanai ilgstoši slimojošo izglītojamo 

izglītošanai ārpus izglītības iestādes, ilgstoši slimojošo pedagogu aizvietošanai, 

pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu piešķiršanai, pedagogu atlaišanas 

kompensāciju izmaksām un citiem neparedzētiem gadījumiem.  

22. Pašvaldības  izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas 

likmes, atbilstoši iedalītajiem  mērķdotācijas līdzekļiem: 

 

Nr. 

p.k. 

Pedagogu amata (profesijas) nosaukums Zemākā mēneša darba algas 

likme (EUR) 

1. Izglītības metodiķis 750 

2. Pedagogs 680 

 

23. Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu iestādēs 

atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka 

pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu vai 

nodarbību plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības 

iestādes pasākumos. 

24. Pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes 

pakāpe (turpmāk – kvalitātes pakāpe), nosaka piemaksu attiecīgi 45,00 euro, 

114,00 euro un 140,00 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli 

tarificēto kontaktstundu skaitam, bet izglītības psihologam, skolotājam logopēdam un 

speciālajam pedagogam proporcionāli tarificētajai amata slodzei. Vispārējās izglītības 

iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem un viņu 

vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, sporta 

organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un 

pirmsskolas izglītības metodiķiem minēto piemaksu par kvalitātes pakāpi nosaka 

proporcionāli tarificētajai cita pedagoģiskā darba, par kuru normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā iegūta kvalitātes pakāpe, slodzei, neieskaitot viņu amata algu. 

25. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas 

ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai. Pirmsskolas 

izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2017.gada 1.septembra ir 680 

EUR . 

26. 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. 

27. Dagdas   Mūzikas  un  mākslas  skolas  skolotājam noteikta darba slodze nedēļā ir 30 

stundas, no kurām - 28 stundas mācību stundu vadīšanai un 2 stundas citu 
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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). 

28. Pamatojoties uz valsts mērķdotācijas iedalījuma un pedagogu slodzes sadalījuma, 

proporcionāli tiek sadalīts stundu skaits citu pienākumu veikšanai. 

29. Vispārējās  izglītības  iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 

direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta 

organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu 

vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst 

vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko 

darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu. 

 

IV Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana  

30. Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas sarakstu iesniedz IKSN 

trijos eksemplāros. 

31. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs 

un saskaņo IKSN vadītājs. 

32. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem IKSN katra mācību 

gada sākumā nosaka tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus.  

33. Izglītības iestādes vadītājs papildus iesniedz:  

33.1. mācību stundu plāns kārtējam mācību gadam;  

33.2. fakultatīvās, interešu izglītības un grupu nodarbības;  

33.3. tarifikācijas kopsavilkums;  

33.4. amata vienību saraksts likmēs;  

33.5. pedagogu datu bāzē fiksētie izglītības un kvalifikācijas dokumentu rādītāji 

(vienreiz gadā - septembrī).  

 

V Noslēguma jautājumi 

34. Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.  

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada domes 2016.gada 

18.augusta sēdē  apstiprinātie noteikumi „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales 

kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas  novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

  

 

 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta  

nodaļas vadītāja                                                                                                     M.Micķeviča 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 24.augusta sēdē 

(protokols Nr. 13, 7.§) 

 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13,  

Dagdā, Dagdas novadā 

 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra 

numurs 6009 002 0272,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 

0272,  kopējā platība 1329 m
2
. 

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembrī plkst.13.00.  

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

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

(piektdienās līdz plkst. 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 400,- (viens tūkstotis četri simti euro).  

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 Rēzeknes ielā 13, Dagdā  izsoles nodrošinājums”. 

12. Pirmpirkuma tiesības – Borisam Garaņinam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 

kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu. 

13. 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 norādītāja 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks 

rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

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

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00).  

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


15. 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.   

16. 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. 

17.  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. 

18.  Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc 

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19.  Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

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

rezultātu apstiprināšanas. 

20.  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 priekšsēdētājs                                                                              A.Trūlis 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 24.augusta sēdē 

(protokols Nr. 13, 8.§) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Lapsiņas”,  

Ķepovas pagastā, Dagdas novadā 

 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6080 001 0141,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 

001 0154,  kopējā platība 5,33 ha. 

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembrī plkst.14.00.  

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

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

(piektdienās līdz plkst. 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 3000,- (trīs tūkstoši euro).  

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 „Lapsiņas” izsoles nodrošinājums”. 

12. Pirmpirkuma tiesības – Pēterim Pauliņam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 

kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu. 

13. 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 norādītāja 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

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

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00).  

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


15. 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.   

16. 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. 

17.  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. 

18.  Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc 

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19.  Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

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

rezultātu apstiprināšanas. 

20.  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 priekšsēdētājs                                                                              A.Trūlis 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 24.augusta sēdē 

(protokols Nr. 13, 9.§) 

 

 

 

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4X4. 

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 

3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembris  plkst.11.00. 

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 

(piektdienās līdz plkst. 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr. 2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 830,-  (astoņi simti trīsdesmit euro). 

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 pašvaldības 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 “Automašīnas LADA NIVA 4X4 izsoles nodrošinājums”. 

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

plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00). 

13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina 

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu. 

14. Izsoles norise : 

 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,-; 

 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

 

 

 

 



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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

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

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

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

Administratīvo aktu strīdu komisijai. 

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

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

rezultātu apstiprināšanas. 

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

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

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

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

Dagdas novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 


