
 
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 

 
Dagdā Nr. 6 2018.gada 19.aprīlī 

                                                                                                                                                           
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, Raitis Azins, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, Vija 

Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, 

Sandra Viškure, Anatols Viškurs, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:05). 

 
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

sociālā dienesta vadītājas vietniece Jolanta Zvidriņa; attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja Ligita Nagļa; juriskonsults Jānis Stikuts; ekonomiste Ināra Tukiša; zemes lietu 

speciālists Juris Priluckis; 

sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Rune; datorspeciālists Gints Runis; informācijas 

sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Citi: Interneta vietnes www.dagdainfo.net pārstāve Elizabete Viļuma – Gražule.   

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ); Juris Kavuns (darba darīšanās). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar vienu 

jautājumu – Par Asūnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. 

R.Nipers izteica viedokli, ka būtu nepieciešams rīkot konkursu uz Finanšu nodaļas vadītāja 

amatu. 

A.Trūlis atbildēja, ka šis jautājums nav sagatavots, to vajadzētu izskatīt komitejā. 

A.Plotka uzdeva jautājumu par katlumājas Mičurina ielā 12A nodošanu ekspluatācijā. 

A.Trūlis paskaidroja, ka priekšrakstā norādītās nepilnības novērstas, jāgaida VUGD 

atzinums. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 



Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu: 

36. Par Asūnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

Sēdes slēgtā daļa 

1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. 

Sēdes atklātā daļa 

2. Par pašvaldības sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2018.gada 1.ceturksnī. 

3. Par Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu. 

4. Par Dagdas pilsētas PII  “Saulīte”  pirmsskolas  izglītības  programmas īstenošanas  

vietas  izveidi  Konstantinovā. 

5. Par piedāvāto infrastruktūras risinājumu un gatavību veidot sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā. 

6. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības Stipendiju nolikumā. 

7. Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmu izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

8. Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Sautiņi”, Bērziņu pagastā. 

9. Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Kalnavēji”, Dagdas pagastā. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā  izsoli. 

11. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī. 

12. Par aizņēmumu projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanai. 

13. Par datu aizsardzības speciālista amata vienības ieviešanu pašvaldībā. 

14. Par Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas amatu sarakstu. 

15. Par Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu amatu sarakstiem. 

16. Par Dagdas novada Kultūras centra amatu sarakstu. 

17. Par Dagdas novada bibliotēkas amatu sarakstu. 

18. Par Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata konkursu. 

19. Par Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata konkursu. 

20. Par Dagdas novada JIC dalību festivālā “Dejojam valsi” Visaginā. 

21. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

22. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām. 

23. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

24. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

26. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

27. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

28. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

29. Par adreses likvidēšanu. 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā. 

31. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Bebru grāvis”, Šķaunes 

pagastā. 

33. Par statusa “starpgabals” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 002 

0076. 

34. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

35. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

36. Par Asūnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. 

 



SĒDES SLĒGTĀ DAĻA 

 

1. § 

Par sociālo palīdzību krīzes situācijā 

/Ziņo J.Zvidriņa / 

 

I. V. mājsaimniecībai 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes 

situāciju I. V. mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem, 

pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu 

Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 15.1. un 15.4. punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt I. V. vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 1290.00 (viens 

tūkstotis divi simti deviņdesmit euro 00 centi) apmērā. 

 

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Ieradās deputāts V.Krūmiņš 

 

SĒDES ATKLĀTĀ DAĻA 

 

2. § 

Par pašvaldības sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2018.gada 1.ceturksnī 
/Ziņo J.Zvidriņa / 

 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2018.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra 

saistošajiem noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem 

Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/10 „Par 

dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada 

21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas 

novadā”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 

2018.gada 1.ceturksnī: 

 



1. No 2018.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 020,-   

Dagdas novada Sociālais dienests 2018.gada 1.ceturksnī izlietojis  EUR 86 830,-  jeb 

22,73 %,  t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 41677,-  jeb 20,84 %; 
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 4581,-   jeb 11,63 %; 
1.3. citiem pabalstiem –  EUR 40572,-    jeb 24,80 %. 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās 

pieaugušām personām izlietoti  EUR 39411,86 un pakalpojumu saņēmušas 46 

personas.  
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās 

nepilngadīgām personām izlietoti  EUR 1625,82 un pakalpojumu saņēmusi 1 persona. 
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2018.gada 1.ceturksnī izlietoti EUR 

1625,82  aprūpējot dzīvesvietā 22 personas. 
5. 2018.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā 659 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 223 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī, 

izvērtējot 13 mājsaimniecības, 39 personām piešķirts maznodrošinātas personas 

(ģimenes) statuss.    
6.  2018.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā 

palīdzība kopā sniegta 891 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 1318 personas. 
7. 2018.gada 1.ceturksnī  pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas 28 pieaugušas 

personas ar invaliditāti un 1 bērns  - invalīds. 
8. 2018.gada 1.ceturksnī 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

dzīvesvietā kā vardarbībā cietusi pilngadīga persona par pašvaldības līdzekļiem. 
 

Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 
 

 

Izgāja deputāts R.Nipers 

 

3. § 

Par Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu 

/Ziņo J.Zvidriņa/ 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumiem Nr.545 

„Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

nolikumu. /Pielikumā/ 

2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu 

šādā sastāvā: 

- Elita TRŪLE - Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja; 

- Marija MICĶEVIČA - Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja; 

- Jānis PLATACIS - Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs; 



- Ainārs TRAČUMS - Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors. 

 

4. § 

Par Dagdas pilsētas PII  “Saulīte”  pirmsskolas  izglītības  programmas īstenošanas  

vietas  izveidi  Konstantinovā 

/Ziņo I.Plesņa/ 
 

Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Saulīte” (turpmāk – PII “Saulīte”), kas Izglītības iestāžu reģistrā 

reģistrēta ar Nr.4201900585, 2017./2018.m.g. īsteno divas izglītības programmas: 

vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (01011111) un speciālās pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511), kuras 2017./2018.m.g. 

apgūst 141 audzēknis. Vienlaikus PII Saulīte strādā 36 darbinieki, no tiem 18 pedagogi. 

Izglītības procesu nodrošina vadītājs, vadītāja vietnieks metodiskajā darbā, 12 pirmsskolas 

izglītības pedagogi, t.sk. pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, 

logopēds, kā arī medmāsa, lietvede un 16 tehniskie darbinieki.  

Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu”, 19.punkts nosaka minimālo telpu platību vienam bērnam. Ja PII 

“Saulīte” 2018./2019.m.g. ir jāuzņem papildu 14 izglītojamos no likvidējamās 

Konstantinovas sākumskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4211900554), tad nav 

iespējams ievērot minētajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz minimālo telpu 

platību.  

Ņemot vērā minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktā noteikto 

pašvaldības pienākumu gādāt par iedzīvotāju izglītību, nepieciešams izveidot jaunu 

izglītības programmu īstenošanas vietu, lai nodrošinātu izglītību likvidējamās 

Konstantinovas sākumskolas izglītojamajiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

higiēnas prasībām, vienlaikus ievērojot izglītojamo tiesības uz dzīvībai un veselībai 

drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, Izglītības 

likuma, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

8.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ar 2018.gada 1.septembri izveidot Dagdas pilsētas PII “Saulīte” papildus pirmsskolas  

izglītības  programmas īstenošanas vietu Konstantinovā, adrese: Saules iela 15, 

Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV-5680. 

2. Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītājai sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē 

iestādes nolikuma grozījumus. 

3. Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītājai iesniegt priekšlikumus budžeta grozījumiem.  

 

 

Ieradās deputāts R.Nipers 

 



5. § 

Par piedāvāto infrastruktūras risinājumu un gatavību veidot sabiedrībā balstīto 

sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā 

/Ziņo L.Nagļa/ 

 

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.313) 

paredz pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti un bērniem kvalitatīvai 

institucionālai aprūpei un minētās ieceres īstenošana paredzēta ar Eiropas Sociālā fonda 

(turpmāk - ESF) finanšu atbalstu. 

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) un Latgales plānošanas reģions 

2016.gada 25.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu Nr. DNP/4-1.5/16/55 par pasākuma 

projekta Nr.9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” īstenošanu. 

Viens no šī Projekta mērķiem ir Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam (turpmāk – DI plāns) izstrāde un 

atbilstoši tajā minētajam attīstīt pakalpojumu infrastruktūru. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 10. punktu pasākuma ietvaros 

maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma 

apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projektu attiecināmā finansējuma. Pārējo 

finansējumu – ne mazāk kā 15 procentus no kopējā projektu attiecināmā finansējuma – 

veido nacionālais publiskais līdzfinansējums – pašvaldību finansējums un valsts budžeta 

dotācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu 

pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

Latgales plānošanas reģions 2017.gadā uzsāka Deinstitucionalizācijas plāna 

2018.-2020.gadam (turpmāk - DI plāns) izstrādi, iekļaujot tajā arī infrastruktūras izveidi 

to plānoto pakalpojumu sniegšanai Dagdas novada pašvaldībā, kas īstenojami SAM 

9.3.1.1. pasākuma ietvaros.  

Pašvaldībai kā Sadarbības partnerim Projektā atbilstoši DI plānam ir jānodrošina 

izvēlēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un 

jāiesniedz projekta pieteikums Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu atlases kārtā”.  

Saskaņā ar 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 18.punktā noteikto 

projektu iesniegumu atlasi otrajā atlases kārtā organizē laika posmā no 2018.gada 

1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim vai uzreiz pēc DI plāna apstiprināšanas. 



Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales reģiona 

pašvaldībās, paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko 

infrastruktūras attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros. 

 

Atbilstoši DI plānam Dagdas novadā ir rekomendēts izveidot šādu infrastruktūru: 

1. Pieaugušie ar GRT: Grupu dzīvokļi (8 vietas – Brīvības iela 29, Dagda);  

2. Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes centrs (8 vietas – Skolas iela 6, Dagda); 

3. Pieaugušie ar GRT: Specializētās darbnīcas (4 vietas – Skolas iela 6, Dagda).  

Finansējums infrastruktūras attīstībai: 

- ERAF finansējums (85%) – 152 000 EUR; 

- Nacionālais līdzfinansējums (15%) – 26 824 EUR; 

- Kopējais finansējums (ERAF+ Nacionālais  līdzfinansējums) ar snieguma rezervi – 

178 824 EUR; 

- Kopējais finansējums (ERAF+ Nacionālais  līdzfinansējums) bez snieguma rezerves –  

- 166 916 EUR. 

Pašvaldība šī Projekta ietvaros ir atbildīga par pakalpojumu nodrošināšanu 

atbilstoši klientu individuālajiem plāniem, priekšfinansēšanu, pakalpojumu infrastruktūras 

veidošanu kā arī pakalpojumu ilgtspēju. 

Saskaņā ar 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 36.
1 

punktu 

“Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību 

saskaņotu šo noteikumu 35.11.5. apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, 

tā īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai 

skaitā 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības 

rādītāju vērtības katrai pašvaldībai”. 
 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 

15.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 

313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 

un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. 

(izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros) iekļauto Dagdas 

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa 

finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.  

 

2. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 



un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. 

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

6. § 

Par grozījumu Dagdas novada pašvaldības Stipendiju nolikumā 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

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

2)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības Stipendiju nolikumā. 

 

Pielikumā: Grozījumi uz 1 lapas. 

 

 

7. § 

Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmu izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Ņemot vērā 2018.gadā 5.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes 

pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu cirsmu izsoles rezultātus un nosolītās 

summas samaksu 09.04.2018, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

R.Nipers, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2018.gadā 5.aprīlī notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu 

cirsmu krāja 3237,32 m
3
 pārdošanu SIA „KREBSAR”, reģistrācijas Nr.50003121581, 

juridiskā adrese: Indras iela 30, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601, par izsolē nosolīto 

augstāko cenu EUR 74 500 (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti euro, 00 euro centi).  

2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 

10., 35.nogabalu cirsmu pirkuma līgumu ar SIA „KREBSAR”. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

 

 

8. § 

Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Sautiņi”, Bērziņu pagastā 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 



Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Sautiņi”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā 

izsole netiks rīkota, jo 13.04.2018. tika saņemts pieteikums no S. M. par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu uz minēto īpašumu, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par 

nekustamā īpašuma „Sautiņi”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 

001 0052, pārdošanu S. M. par nosacīto cenu EUR 6 100,- (seši tūkstoši viens simts 

euro).  

2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

3. Ar 30.04.2018. pārtraukt S.M. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6050 001 0106. 

4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos ar S.M.  par 

grozījumiem 2011.gada 1.marta Zemes nomas līguma Nr.1/2011  1.1.p. un 1.3.p. ar 

01.05.2018.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9. § 

Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Kalnavēji”, Dagdas pagastā 
/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā 

izsole netiks rīkota, jo 16.04.2018. tika saņemts pieteikums no S. N. par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu uz minēto īpašumu, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par 

nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 

6054 001 0244, pārdošanu S. N. par nosacīto cenu EUR 2 200,- (divi tūkstoši divi simti 

euro).  

2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

3. Ar 30.04.2018. pārtraukt S.N. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu Nr.6054 001 0211. 

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos ar S.N. par grozījumiem 

2008.gada 29.augusta Zemes nomas līgumā Nr.33. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā  izsoli 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 



Saskaņā ar Dagdas novada domes 22.03.2018. lēmumu “Par pašvaldības īpašuma 

Dīķu ielā 1, Dagdā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.5, 26.§), 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma  Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6009 001 0288, nosacīto cenu EUR 2 900,00.  /Novērtēšanas akts 

protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, 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 informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un 

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī 

/Ziņo I.Tukiša; V.Nipere, R.Nipers/ 

 

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

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 4 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts),  

„atturas” – 1 (P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 

1.ceturksnī: 

 

1. Budžeta ieņēmumu daļā –  2 532 537  EUR  jeb 26,69 %,  

                                            t.sk. atlikums gada sākumā 293 163 EUR. 

2. Budžeta izdevumu daļā  –   1 976 610 EUR jeb 20,88 %. 

3. Speciālā budžeta :   

3.1.ieņēmumu daļā  –  272 678  EUR  jeb 21,71 %,  

                                t.sk. atlikums gada sākumā 23 663 EUR; 

3.2.izdevumu daļā   –  44 679  EUR  jeb 3,59 %. 

 

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  

 

 

12. § 

Par aizņēmumu projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanai 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 



Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar LAD apstiprināto projekta tāmi sastāda EUR 

860 187.30, t.sk. Publiskais finansējums – EUR 774 168,57 (90%) un Pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 86 018,73 (10%).  

Projekta realizācijai saņemts avanss no LAD EUR 154 833,71 (20 %), veikta Tehnisko 

projektu izstrāde un apmaksa no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem EUR 13 927,10.  

Pēc projekta realizācijas tiks dzēsta aizņēmuma daļa, kas izlietota projekta 

priekšfinansēšanai – EUR 619 335,- apmērā, atlikusī pašvaldības aizdevuma daļa EUR 

72 065 tiks atmaksāta 10 gadu laikā.  

 

Lai nodrošinātu projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanu ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, saskaņā ar LAD 

Dienvidlatgales RLP 10.01.2018. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ņemot 

vērā veikto iepirkuma procedūru rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu un 

Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, 

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

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka),  „atturas” – 3 (R.Nipers, V.Stikuts, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 691 400,- (seši simti deviņdesmit viens tūkstotis 

četri simti euro, 00 euro centi) apmērā projekta “Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve” īstenošanai. 

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi;  

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2018.gada jūnijs - oktobris; 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2019.gada jūnijam.  

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. 

 

 

13. § 

Par datu aizsardzības speciālista amata vienības ieviešanu pašvaldībā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 Lai Dagdas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās nodrošinātu Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta prasību izpildi, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 

25.maiju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ar 2018.gada 1.maiju ieviest Dagdas novada pašvaldībā amata vienību “datu 

aizsardzības speciālists”. 

2. Noteikt “datu aizsardzības speciālistam” amatalgu EUR 900,00 mēnesī. 

 

 

14. § 

Par Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas amatu sarakstu 



/Ziņo I.Tukiša; V.Stikuts/ 

 

 Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu “Par Dagdas 

novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju un centralizētās grāmatvedības 

uzskaites ieviešanu” (prot. Nr.5, 29.§), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas amatu sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju. 

 

 

15. § 

Par Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu amatu sarakstiem 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu “Par Dagdas 

novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju un centralizētās grāmatvedības 

uzskaites ieviešanu” (prot. Nr.5, 29.§), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu amatu sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju. 

 

 

16. § 

Par Dagdas novada Kultūras centra amatu sarakstu 

/Ziņo I.Tukiša;  V.Stikuts, R.Nipers, S.Viškure/ 

 

 Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu “Par Dagdas 

novada pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju” (prot. Nr.5, 30.§), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs,), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada Kultūras centra amatu sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju. 

 

 

17. § 

Par Dagdas novada bibliotēkas amatu sarakstu 

/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers, V.Stikuts/ 

 



 Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu “Par Dagdas 

novada bibliotēku darbības reorganizāciju” (prot. Nr.5, 31.§), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

R.Nipers, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada bibliotēkas amatu sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju. 

 

 

18. § 

Par Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata konkursu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

 Saskaņā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmuma “Par Dagdas 

novada pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju” 4.punktu (prot. 

Nr.5, 30.§),  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (V.Nipere, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

 Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumu “Par pretendentu 

atlasi uz Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amatu”. /Pielikumā: Nolikums/ 

 

 

19. § 

Par Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata konkursu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

 Saskaņā ar Dagdas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmuma “Par Dagdas 

novada bibliotēku darbības reorganizāciju” 4.punktu (prot. Nr.5, 31.§), 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, V.Stikuts, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

A.Plotka, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumu “Par pretendentu 

atlasi uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu”. /Pielikumā: Nolikums/ 

 

 

20. § 

Par Dagdas novada JIC dalību festivālā “Dejojam valsi” Visaginā 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

 Sakarā ar Visaginas kultūras centra “Draugyste”  aicinājumu piedalīties starptautiskajā 

festivālā “Dejojam valsi”, lai popularizētu Dagdas novadu, saskaņā ar noteikumu “Par 

Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba 

braucieniem” 8.
1
 punktu, 



atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

 Saskaņot Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra deju grupas “Nika” dalību 

Visaginas kultūras centra “Draugyste” organizētajā starptautiskajā festivālā “Dejojam 

valsi”, kas notiks š.g. 28.aprīlī Visaginā, un braucienam nodrošināt pašvaldības 

autotransportu. 

 

 

21. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

21.1. par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli Ludzas ielā 5 – 8, Dagdā  

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par īres 

līguma pārslēgšanu uz dzīvokli Ludzas ielā 5 – 8, Dagdā, pamatojoties uz likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pārslēgt īres līgumu uz dzīvokli Ludzas ielā 5 – 8, Dagdā uz O. B. vārda uz 6 

(sešiem) mēnešiem – līdz 2018.gada 31.oktobrim.  

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt telpu īres līgumu ar O. B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.2. dzīvokļa apmaiņa V. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par 

dzīvokļa apmaiņu V. G., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā 

noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam 

rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Atļaut V. G. veikt dzīvokļa Asūnē, Kalna ielā 1 – 2 (1-istabas, ar ērtībām)  apmaiņu 

pret dzīvokli Asūnē , Kalna ielā 1 – 10 (2-istabas, ar ērtībām). 

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

līgumu ar V. G. uz 1 gadu – līdz  2019.gada 30.aprīlim. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.3. dzīvojamās platības izīrēšana I. J. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu I. J., pamatojoties uz 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Izīrēt I. J. pašvaldības dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 3 – 16 (2-istabu, ar ērtībām)  uz 1 

gadu – līdz 2019.gada 30.aprīlim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt telpu īres līgumu ar I. J.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.4. īres līguma pagarināšana I. S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. S., 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt I. S. īres līgumu uz dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 1–25  uz 1 gadu – līdz 

2019.gada 30.aprīlim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar  I. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.5. īres līguma pagarināšana G. S.  

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu G. S., 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt G. S. īres līgumu uz dzīvokli Dagdā, Liepājas ielā 2 – 10 uz 1 gadu – līdz 

2019.gada 30.aprīlim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar  G. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 



 

 

21.6. īres līguma pagarināšana I. T.   

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt I. T. īres līgumu uz dzīvokli Dagdā, Alejas ielā 38 – 5 uz 6 (sešiem) 

mēnešiem – līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar  I. T.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.7. īres līguma pagarināšana V. R. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 18.aprīļa lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. R., 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt V. R. īres līgumu uz dzīvokli Šķaunē, “Saulītes”-1  uz 6 (sešiem) 

mēnešiem – līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. R.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

22. § 

Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām 

/Ziņo J.Priluckis/ 

  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.
1 

pantu,  

Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr.741 “Noteikumi par 

lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 



1. Piedāvāt nomā ar izpirkuma tiesībām zemes gabalu “Gruduļi”, kadastra apzīmējums 

6054 004 0207,  3,19 ha platībā, kas atrodas Alženovā, Dagdas pagastā, Dagdas 

novadā.  

2. Noteikt maksimālo nomas termiņu – 12 gadi un nomas maksu 4,5% no zemes gabala 

kadastrālās vērtības gadā. 

3. Noteikt, ka nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir 2018.gada 25.maijs. 

4. Zemes vienības raksturojošos rādītājus un nomas tiesību iegūšanas nosacījumus 

publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un informatīvajā 

izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 
23.1. “Ezerkrasti”, Svariņu pagastā 

 

 Izskatot V. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.04.2018.) par īpašuma 

“Ezerkrasti” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija  

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Ezerkrasti”, kadastra Nr.6090 002 0088, Svariņu pagastā 

sadalei. 

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

6090 001 0504 (0,69 ha) nosaukumu ”Kadiķis RM”, nosakot tam  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

23.2. īpašumu ar kadastra Nr.6046 001 0081, Asūnes pagastā 

 

 Izskatot E. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.03.2018.) par  īpašuma sadali 

un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  14.pantu, Ministru 

kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija  noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Piekrist zemes īpašuma ar kadastra Nr.6046 001 0081, Asūnes pagastā sadalei. 

http://www.dagda.lv/


2. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 001  0081 (12,84 

ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

Piešķirt īpašuma nosaukumu “Vidiņi”  

3. Izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Jaunvidiņi” ar  atdalīto zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6046 001 0169 (1,54 ha). Zemes vienībai saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

23.3. “Vidusmuiža”, Šķaunes pagastā 

 

 Sakarā ar atsavināšanas ierosinājumu un īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru 

kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, MK 2006.gada 20.jūnija  noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Sadalīt zemes īpašumu “Vidusmuiža”, Šķaunes pagastā, kadastra numurs 6092 006 

0265. 

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

apzīmējumiem 6092 006 0445 (3,7 ha), 6092 006 0299 (2,5 ha) un 6092 006 0333 (1,6 

ha) nosaukumu “Ināras”.  

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0333 mainīt  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

4. Piešķirt no īpašuma “Vidusmuiža” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6092 006 0446 (0,1 ha) nosaukumu “Borkuici-Senči”. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

Izgāja deputāts R.Azins  

 

24. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 24.1. V. K. Asūnes pagastā 

  

 Izskatot V. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.03.2018) 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”, Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu,  



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 0,6 ha lielu platību no 

rezerves zemes fonda iekļauta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0185  

lauksaimniecības vajadzībām.  

2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji 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 

V. K.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

24.2. A. B. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot A. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.04.2018) 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”, Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt A. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz rezerves zemes fondā 

iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0141 (1,0 ha).  

2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji 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 Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar A. B.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

24.3. A. S. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



1. Pagarināt A. S. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgiem 

zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 003 0149 (1,09 ha) un 6050 003 0150 

(15,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar A. S.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

24.4. M. M. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot M. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt M. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgiem 

zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 003 0209 (0,77 ha), 6050 003 0210 

(0,98 ha) un 6050 003 0347 (1,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar M. M.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 24.5. J. K. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot J. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0126 (0,82 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar J. K.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 



 

 

 24.6. R. R. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot R. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt R. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0317 (1,1 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar R. R.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

24.7. J. G. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot J. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. G. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgiem 

zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 004 0188 (1,5 ha) un 6050 004 0191 

(3,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar J. G.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 24.8. Ņ. C. Asūnes pagastā 

  

 Izskatot Ņ. C. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.03.2018) 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”, Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu,  



atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt Ņ. C. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz rezerves zemes fondā 

iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0239 (1,8 ha). 

2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji 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 

Ņ. C.. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

24.9. M. C. Asūnes pagastā 

  

 Izskatot M. C. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.03.2018) 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”, Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt M. C. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz rezerves zemes fondā 

iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 006 0035 (4,5 ha). 

2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji 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 

M. C.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

25. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

  

25.1. P. A. Dagdas pilsētā 

 

 Sakarā ar to, ka P. A. zemes reformas laikā nav izpircis lietošanā piešķirto zemi 

Daugavpils ielā 2A, Dagdā un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   



 

1. Izbeigt P. A. lietošanas tiesības uz ½ (vienu otro) domājamo daļu no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6009 001 0150 (0,1355 ha) Daugavpils ielā 2A, Dagdā. 

2. Noteikt, ka ½ (viena otrā) domājamā daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6009 001 0150 ir piekritīga pašvaldībai, pamatojoties uz likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta (6) 

daļu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

25.2. K. Z. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot K. Z. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 27.03.2018.) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt K. Z. zemes nomas tiesības ar 30.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 006 0190 (3,6 ha) Ezernieku pagastā. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu veikt grozījumus 31.10.2017 

zemes nomas līgumā Nr.EZR/7.2/17/16. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

25.3. I. D. Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot I. D. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 17.04.2018.) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt I. D. zemes nomas tiesības ar 30.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6076 004 0241 (0,49 ha) Konstantinovas pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

26. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

26.1. ar D. V. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot D. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.04.2018) 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", zvērinātas notāres Sandras 

Romānes 05.04.2018. izdotu mantojuma apliecību Nr.1208,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt D. V. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem  ar 01.05.2018. uz 1/3 

(vienu trešo) domājamo daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 006 0193 (1,22 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

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

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

ar D. V. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

26.2. ar O. K. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot O. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.04.2018) 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt O. K. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2023. uz zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0069 (0,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar O. K.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

27. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

27.1. A. Z. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot V. V. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 31.01.2018.) un A. Z. iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts 29.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

1. Izbeigt V. V. zemes nomas tiesības ar 31.03.2018. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0268 sakarā ar dzīvojamās mājas pārdošanu 

A. Z.. 

2. Piešķirt A. Z. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 004 0268 (3,6 ha) līdz 2023.gada 31.decembrim lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt nomas līgumu ar A. 

Z.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

27.2. A. S. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot A. S. un A. S. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 12.04.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

1. Izbeigt A. S. zemes nomas tiesības ar 31.03.2018. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 003 0143, 6050 003 0144, 6050 001 0145 un 

6050 003 0146. 

2. Piešķirt A. S. māsai A. S. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabaliem ar 

kadastra apzīmējumiem 6050 003 0143 (1,09 ha), 6050 003 0144 (1,21 ha), 6050 001 

0145 (0,86 ha) un 6050 003 0146 (1,03 ha) līdz 2023.gada 31.decembrim 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar A. S.. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

28. § 

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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „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 

 

1. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 007 0162 0,59 

2. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 006 0257 0,8 

3. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 011 0119 0,7  

4. Asūnes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6046 004 0168 4,0  

5. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0189 3,7 

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 0416 0,3 

9. Ezernieku pagasts rezerves zemes fonds 6056 005 3164 
4,0  

(daļa no z.g.) 

10. Ezernieku pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6056 004 0520 0,0722 

11. Ezernieku pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6056 006 0190 3,6 

12. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0201 

0,3  

(daļa no z.g.) 

13. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0397 0,34 

14. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0287 0,15 

15. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 005 0193 2,1 

16. 
Konstantinovas 

pagasts 
rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 

17. Svariņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6090 001 3375 2,9 

18. Svariņu pagasts 
zeme zemes reformas 

pabeigšanai 
6090 001 0228 1,18 

19. Šķaunes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6092 006 3314 0,7 

 



2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2018 gada  

18.maijam. 

 

29. § 

Par adreses likvidēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts un pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

 Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Ieceļnieki”, Muntiški, Andrupenes pag., Dagdas 

nov. Adreses kods 104224683. 

 

 

30. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

Izskatot SIA “Myrtillus”, personas kods reģ.Nr.41203020212, juridiskā adrese 

Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.03.2018.) un 

pamatoties uz Zemes ierīcības likumu, MK 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 

"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā, 

sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0384 (21,13 ha) divos zemes 

gabalos – 11,5 ha un 9,63 ha. 

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 

3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas.       

 

Pielikumā 

1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0384 sadales shēma uz vienas lapas.                                                                                  

 

 

31. § 

Par zemes vienības piekritību pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Sakarā ar to, ka ir noslēgts zemes nomas līgums ar bijušo zemes lietotāju un 

pamatojoties ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,  



atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

 Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 Andrupenes 

pagastā, 6,3 ha platībā,  ir piekritīga Dagdas novada pašvaldībai. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 shēma uz vienas lapas.                                                                                  

 

 

32. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  

“Bebru grāvis”, Šķaunes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21, 

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.04.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK  20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60920060018_ 20180406 

nekustamajam īpašumam “Bebru grāvis”, Šķaunes pagastā, sadalot zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 0018 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0443 (projektētā 

platība 4,21 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0444 (projektētā 

platība 0,05 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Bebru grāvis”, kadastra 

numurs 6092 006 0392, sastāvā. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

33. § 

Par statusa “starpgabals” piešķiršanu zemes vienībai  

ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par 

Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu", apstiprinātiem 2013.gada 27.martā (domes sēdes 

protokols Nr.5, 1.§), kuri nosaka, ka minimālā izveidojamā lauksaimniecības zemes gabala 

platība ir 2,0 ha un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 



atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 (1,81 ha) Dagdas pagastā 

piešķirt statusu “starpgabals”. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 shēma uz vienas lapas.                                                                                  

 

 

34. § 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

34.1. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0054 Asūnes pagastā 

 

  Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes 

gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2018.gada 

4.aprīļa protokolu Nr.5,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 4.aprīļa zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt N. P. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2021. uz rezerves zemes 

fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0054 4,2 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām. 

3. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts 

vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā. 

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

5. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

N. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 
34.2. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0405 Asūnes pagastā 

 

  Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes 

gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2018.gada 

4.aprīļa protokolu Nr.5,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 4.aprīļa zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt J. S. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2023. uz 4,5 ha lielu 



platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0405 

lauksaimniecības vajadzībām. 

3. Noteikt zemes nomas maksu 23,5% no kadastrālās vērtības gadā.  

4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

J. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
34.3. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0100 Asūnes pagastā 

 

  Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes 

gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2018. gada 

4.aprīļa protokolu Nr.5,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 4.aprīļa zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt J. S. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2023. uz 1,3 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0100 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

J. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

34.4. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0277 Asūnes pagastā 

 

  Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes 

gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2018.gada 

4.aprīļa protokolu Nr.5,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2018.gada 4.aprīļa zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt Ē. P. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2023. uz 0,25 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0277 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

Ē. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

34.5. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0234 Asūnes pagastā 



 

  Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes 

gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2018.gada 

4.aprīļa protokolu Nr.5,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2018.gada 4.aprīļa zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt Ē. P. zemes nomas tiesības ar 01.05.2018. līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0234 (9,7 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

Ē. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

35. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

35.1. T. S.  Andzeļu pagastā “Krokusi” 

 

 Izskatot T. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.04.2018.) par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Nodot T. S. īpašumā bez atlīdzības 348/626 domājamās daļas no zemes gabala 

“Krokusi” ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0362 Andzeļos dzīvokļa Nr.1 uzturēšanai, 

kas ir T. S. īpašumā saskaņā ar 1993.gada 23.augusta vienošanos ar paju sabiedrību 

“Ežezers”. Zemes gabala platība ir 0,1014 ha. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par 

zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

35.2. V. V.  Andzeļu pagastā “Krokusi” 

 

 Izskatot V. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.04.2018.) par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  



atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Nodot V. V. īpašumā bez atlīdzības 278/626 domājamās daļas no zemes gabala 

“Krokusi” ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0362 Andzeļos dzīvokļa Nr.2 uzturēšanai, 

kas ir V. V. 

2.  īpašumā saskaņā ar 1993.gada 23.augusta vienošanos ar paju sabiedrību “Ežezers”. 

Zemes gabala platība ir 0,1014 ha. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par 

zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

PAPILDU JAUTĀJUMS 

 

36. § 

Par Asūnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada domes 21.02.2018. sēdē pieņemto lēmumu “Par Asūnes 

pamatskolas reorganizāciju” un Izglītības un zinātnes ministrijas 28.02.2018. saskaņojumu 

par Asūnes pamatskolas reorganizāciju par Asūnes sākumskolu no 2018.gada 1.septembra, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt Asūnes sākumskolas nolikumu. /Pielikumā/ 

2. Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 50. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      
 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 23.aprīlī 



IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2018.GADĀ

IZPILDE 1.CETURKSNĪ (EUR)

Npk Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti

plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-

1 Andrupene 35000 7108 20,31% 1642 19740 4884 24,74% 51 54740 11992 21,91% 1693

2 Andzeļi 11000 2445 22,23% 305 15180 3883 25,58% -88 26180 6328 24,17% 217

3 Asūne 25700 3444 13,40% 2981 20925 5053 24,15% 178 46625 8497 18,22% 3159

4 Bērziņi 21000 3912 18,63% 1338 12330 2683 21,76% 400 33330 6595 19,79% 1738

5 Ezernieki 16270 3380 20,77% 688 15200 3574 23,51% 226 31470 6954 22,10% 914

6 Konstantinova 17000 3925 23,09% 325 13895 2935 21,12% 539 30895 6860 22,20% 864

7 Ķepova 4000 732 18,30% 268 2630 44 1,67% 614 6630 776 11,70% 882

8 Svariņi 9500 2140 22,53% 235 10800 2196 20,33% 504 20300 4336 21,36% 739

9 Šķaune 10500 2937 27,97% -312 17410 4997 28,70% -645 27910 7934 28,43% -957

10 Dagda 50000 11654 23,31% 846 53940 14904 27,63% -1419 103940 26558 25,55% -573

KOPĀ 199970 41677 20,84% 8316 182050 45153 24,80% 360 382020 86830 22,73% 8675

E.Trūle

Pielikums

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdes

protokolam Nr.6, 2.§

Sociālā dienesta vadītāja 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 3.§) 

 
Dagdā 

2018.gada 19.aprīlī                                                    Nr. 2 / 2018                                                                                                          

       

    

Dagdas novada pašvaldības  

bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma ‘Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr. 545  

„Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”14.punktu 

 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa (turpmāk- 

Sadarbības grupa) ir pašvaldības izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis 

ir īstenot bērnu tiesību aizsardzību. 

2. Sadarbības grupas darbības teritorija ir Dagdas novada administratīvā teritorija. 

 

II. Sadarbības grupas uzdevumi 

 

3. Sadarbības grupa: 

3.1. izskata individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir 

nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav 

iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā 

laikposmā; 

3.2. analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniedz pašvaldībai priekšlikumus 

novada vai republikas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, tostarp 

par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un 

saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai; 

3.3. sniedz Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības 

uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā. Labklājības ministrija minētos 

priekšlikumus virza izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības padomē; 

3.4. informē sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. 
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III.  Sadarbības grupas izveidošana un tās  sastāvs 

 

4. Sadarbības grupu izveido un tās sastāvu apstiprina ar Dagdas  novada domes lēmumu. 

 

5. Sadarbības grupā ietilpst: 

5.1. Dagdas novada Sociālā dienesta vadītājs; 

5.2. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs; 

5.3. Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs; 

5.4. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas   

      vecākais inspektors. 

6. Pēc Sadarbības grupas locekļu iniciatīvas sadarbības grupā var pieaicināt pārstāvjus no: 

6.1.  pašvaldības izglītības iestādēm; 

6.2.  bērnu aprūpes iestādēm; 

6.3.  pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas; 

6.4.  pašvaldības administratīvās komisijas; 

6.5.  Valsts probācijas dienesta; 

6.6.  nevalstiskajām organizācijām. 

7. Individuālu gadījumu izskatīšanai Sadarbības grupa var pieaicināt citus speciālistus vai 

pieprasīt no viņiem nepieciešamo informāciju. 

 

IV. Sadarbības grupas  darba kārtība 

 

8. Pirmo Sadarbības grupas sanāksmi sasauc pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota 

amatpersona. 

9. Pirmajā sadarbības grupas sanāksmē Sadarbības grupas pārstāvji no sava vidus uz gadu 

ievēlē Sadarbības grupas vadītāju. Sadarbības grupas vadītāju pārvēlē ik gadu. 

10. Sadarbības grupas vadītājs vada Sadarbības grupas darbu: 

10.1. apstiprina Sadarbības grupas darba kārtību; 

10.2. sasauc un vada Sadarbības grupas sanāksmes; 

10.3. paraksta Sadarbības grupas sanāksmju protokolus. 

11. Sadarbības grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumus var izskatīt, ja 

sanāksmē  piedalās vismaz puse no Sadarbības grupas pārstāvjiem. 

12. Sadarbības grupas darbu materiāltehniski nodrošina pašvaldības Kancelejas vadītājs, 

kurš:  

12.1. protokolē sanāksmes; 

12.2. sagatavo izskatāmos materiālus; 

12.3. nodrošina informācijas apmaiņu starp Sadarbības grupas pārstāvjiem. 

13. Sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā. 

14. Ja Sadarbības grupas pārstāvim ir informācija par šajā nolikumā 2.1. apakšpunktā  

minētajiem gadījumiem saistībā ar bērnu tiesību pārkāpumiem pārstāvis ierosina 

jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu Sadarbības grupas sanāksmē. 

15. Ja Sadarbības grupa, izskatot individuālo gadījumu, nevar vienoties par saskaņotu un 

koordinētu sadarbību, Sadarbības grupas vadītājs par to informē Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                   A.Trūlis 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710;  

e-pasts: dome@dagda.lv 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 6.§) 

 

 

 

GROZĪUMI 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU NOLIKUMĀ 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2)punktu 

 

 

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra nolikumā “Dagdas novada 

pašvaldības Stipendiju nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt Nolikuma 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.1. pašvaldībai adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju 

kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, izglītības iestāde 

un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņa numuru), studiju uzsākšanas gads 

izglītības iestādē”; 

1.2. aizstāt Nolikuma 11.3.apakšpunktā vārdu “augstskolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”; 

1.3. svītrot Nolikuma 15.1.apakšpunktā vārdus “pilna laika”. 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                           A.Trūlis 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 10.§) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā 

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

 

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

numurs 6009 001 0288, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 298 m
2
 un 

nedzīvojamās ēkas – šūšanas darbnīcas. 

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

3. Izsoles laiks: 2018.gada 5.jūnijā 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. 

(piektdienās līdz 15.00). Tālrunis uzziņām: 65681712, mob.tālr. 29192507. 

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 2 900,00 (divi tūkstoši deviņi simti 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 Dīķu ielā 1, Dagdā izsoles nodrošinājums". 

12. Pirmpirkuma tiesības – saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 9) punktu.  

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 norādītajā 

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

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

cenu. 

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

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

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

2018.gada 19.aprīļa sēdē

protokols Nr.6,11.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta  ieņēmumu izpilde 2018. gada 1. ceturksnī
EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.cet. Izpildes %

1.0 Nodokļu ieņēmumi 2944620 771102 26,19%

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 489 413 558 760 22,45%

4.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 455207 212342 46,65%

4.1.1.0 NĪN par zemi 417900 194239 46,48%

4.1.1.1. NĪN par zemi  kārtējām gadam 376050 182274 48,47%

4.1.1.2 NĪN par iepriekšējiem gadiem 41850 11965 28,59%

4.1.2.0 NĪN par ēkām 16697 7489 44,85%

4.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā gada 15927 7041 44,21%

4.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem 770 448 58,18%

4.1.3.0 NĪN par mājokļiem 20610 10614 51,50%

4.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējām gadam 17750 9773 55,06%

4.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem 2860 841 29,41%

4.2.0.0 Īpašuma nodokļa parādi 0 0 #DIV/0!

5.0.0.0 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 0 0 #DIV/0!

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 70525 12035 17,06%

8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2400 1112 46,33%

9.0.0.0 Valsts nodevas un  kancelejas nodevas 7040 1432 20,34%

9.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b 5990 1196 19,97%

9.5.0.0 Pašvaldību nodevas 1050 236 22,48%

10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 4085 428 10,48%

12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5500 1044 18,98%

13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 51500 8019 15,57%

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 1000 339 33,90%

13.2.0.0 Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas 50000 7680 15,36%

13.4.0.0 Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas 500 0 0,00%

3.0. Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi 677845 158995 23,46%

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal 677645 158995 23,46%

21.3.4.0 Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu 0 0 #DIV/0!

21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 103400 27168 26,27%

21.3.7.0 Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc 505 63 12,48%

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 76870 15381 20,01%

21.3.8.1 Ieņēmumi par telpu nomu 42690 10626 24,89%

21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 1300 291 22,38%

21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 26150 3577 13,68%

21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 6730 887 13,18%

21.3.9.0 ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks 496870 116383 23,42%

21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 43290 11878 27,44%

21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 211800 51497 24,31%

21.3.9.3 Ieņēmumi no biļešu realizācijas 15370 2075 13,50%

21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 118520 28749 24,26%

21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 107890 22184 20,56%

21.4.0.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem 200 0 0,00%

5.0. Transferti 4697176 1292160 27,51%

17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!

18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 4560776 1269192 27,83%

17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!

18.6.0.0 Saņemtie transferti no valsts budžeta 4560776 1269192 27,83%

18.6.2.0 Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 2168960 656166 30,25%

18.6.3.0 Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša 53322 65178 122,23%

18.6.4.0 Saņemtā dotācija no PFIF 2299508 538102 23,40%

18.6.9.0 Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti 38986 9746 25,00%

18.7.0.0 Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd) 0 0 #DIV/0!

4. Ārvalstu finanšu palīdzība 85675 5082 5,93%

21.1.5.0 ESF līdzfinansējums struktūrfondu projektu īstenošanai 85675 5082 5,93%

19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 136400 22968 16,84%

19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 0,00%

19.2.0.0. Ieņēmumi no citām pašvaldībām 136400 22968 16,84%

19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 60000 4274 7,12%

19.2.3.0 Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai 0,00%

19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai 0,00%

19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 76400 18694 24,47%

19.3.0.0 Ieņēmumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!

19.3.1.0 Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales 0 0 0,00%

19.3.1.1 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%

19.3.1.2 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%

19.3.1.9 Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi 0 0 0,00%

19.3.2.0 Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!

19.3.2.1 Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%

19.3.2.2 Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%

19.3.2.9 Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek. 0 0 #DIV/0!

19.4.0.0 Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 0 0,00%

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 8475841 2239374 26,42%

Līdzekļu atlikums gada sākumā 292447 293163 100,24%

Kredīts 720000 0 0,00%

KOPĒJIE IEŅĒMUMI 9488288 2532537 26,69%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                A.Tūlis

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                        Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

protokols Nr.6, 11.§

Dagdas novada  pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2018.gada 1. ceturksnī

atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1. cet. Izpildes %

01.000 Vispārējie valdības dienesti 952151 185721 19,51%

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 92505 16193 17,50%

04.000 Ekonomiskā darbība 81880 16333 19,95%

05.000 Vides aizsardzība 23453 4771 20,34%

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 936530 200876 21,45%

07.000 Veselība 972718 222963 22,92%

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1305661 185786 14,23%

09.000 Izglītība 3826434 848271 22,17%

10.000 Sociālā aizsardzība 764705 149737 19,58%

KOPĀ IZDEVUMI 8956037 1830651 20,44%

Kredīta atmaksa 511400 145959 28,54%

Ieguldījums pamatkapitālā #DIV/0!

KOPĀ IZDEVUMI 9467437 1976610 20,88%

Līdzekļu atlikums gada beigās 20851 0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2018.gada 1. ceturksnī

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1. cet. Izpildes %

1.0 Uzturēšanas izdevumi 8126914 1780869 21,91%

1.1. Kārtējie izdevumi 7499041 1650412 22,01%

1000 Atlīdzība 5644209 1227355 21,75%

1100 Atalgojums 4509837 983108 21,80%

1200 Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas 1134372 244247 21,53%

2000 Preces un pakalpojumi 1854832 423057 22,81%

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 29364 6544 22,29%

2200 Pakalpojumi 968382 254734 26,31%

2300 Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv. 841680 159845 18,99%

2400 Izdevumi periodikas iegādei 6165 125 2,03%

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 9241 1809 19,58%

1.2. Procentu izdevumi 4000 503 12,58%

4000 Procentu izdevumi 4000 503 12,58%

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 3000 503 16,77%

4300 Pārējie procentu maksājumi 1000 0 0,00%

1.3. Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti 549873 118887 21,62%

3000 Subsīdijas un dotācijas 35837 13965 38,97%

3200 Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ) 35837 13965 38,97%

6000 Sociālie pabalsti 514036 104922 20,41%

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 432885 84790 19,59%

6300 Sociālie pabalsti natūrā 25820 2899 11,23%

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 55331 17233 31,15%

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 74000 11067 14,96%

7000 Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd. 74000 11067 14,96%

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 74000 11067 14,96%

2.0 Kapitālie izdevumi 829123 49782 6,00%

2.1. Pamatkapitāla veidošana 829123 49782 6,00%

5000 Pamatkapitāla veidošana 829123 49782 6,00%

5100 Nemateriālie ieguldījumi 58500 391 0,67%

5200 Pamatlīdzekļi 770623 49391 6,41%

9300 Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem 0 #DIV/0!

KOPĀ IZDEVUMI 8956037 1830651 20,44%

Aizņēmumu atmaksa 511400 145959 28,54%

Ieguldījums pamatkapitālā 0 0 #DIV/0!

IZDEVUMI PAVISAM 9467437 1976610 20,88%

Līdzekļu atlikums gada beigās 20851 0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            A.Trūlis

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                    Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

protokols Nr.6, 11.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta

 ieņēmumu un izdevumu izpilde 2018.gada 1. ceturksnī

EUR

Kods Rādītāju nosaukums Plāns Izpilde 1.cet. Izpildes %

I. IEŅĒMUMI 527222 249015 47,23%

1.0.0 Nodokļu ieņēmumi 9600 3485 36,30%

5.5.3. Dabas resursu nodoklis 9600 3485 36,30%

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

8.6.1. Procentu ieņēmumi par depozītiem #DIV/0!

8.6.2. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 0 0 #DIV/0!

12.3.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

4.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 0 #DIV/0!

5.0 Transferti 517622 245530 47,43%

18.0.0 Valsts budžeta transferti 517622 245530 47,43%

18.6.2 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 362788 90696 25,00%

18.6.3 Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īsten 154834 154834 100,00%

19.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 0 0 #DIV/0!

19.1.1. Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu #DIV/0!

19.2.5 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām #DIV/0!

19.3.0. Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes #DIV/0!

01 Privatizācijas fonda līdzekļi #DIV/0!

02 Autoceļu fonda līdzekļi 517622 245530 47,43%

03 Dabas resursu nodoklis 9600 3485 36,30%

04 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 0 0 #DIV/0!

Aizņēmums Valsts kasē 705000 0 0,00%

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 23663 23663 0

Kopā ieņēmumi (ar atlikumu) 1255885 272678 21,71%

IZDEVUMI 1240358 43327 3,49%

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 #DIV/0!

04.000 Ekonomiska darbība 0 0 #DIV/0!

05.000 Vides aizsardzība 18000 0 0,00%

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 1222358 43327 3,54%

07.000 Veselība #DIV/0!

09.000 Izglītība #DIV/0!

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1240358 43327 3,49%

1000 Atlīdzība 49011 11664 23,80%

1100 Atalgojumi 39475 9400 23,81%

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas obl. 9536 2264 23,74%

2000 Preces un pakalpojumi 302347 31663 10,47%

2200 Pakalpojumi 274270 26236 9,57%

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi 27577 5427 19,68%

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 500 0 0,00%

6000 Sociālie pabalsti 0 0 #DIV/0!

6400 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens #DIV/0!

7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot. 0 0 #DIV/0!

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 #DIV/0!

5000 Pamatkapitāla veidošana 889000 0 0,00%

5100 Nemateriālie ieguldījumi 29000 0 0,00%

5200 Pamatlīdzekļi 860000 0 0,00%

Aizņēmuma atmaksa 5500 1352 24,58%

Pavisam kopā izdevumi 1245858 44679 3,59%

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 10027

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                     A.Trūlis

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                               Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

(protokols Nr.6, 14.§)

                                     Dagdas novada pašvaldības

                     Finanšu nodaļas  amatu saraksts no 01.07.2018.

Nr. Amata nosaukums

Amata 

vienību 

skaits 

Algas 

likme 
Mēneši

Algas fonds (6 

mēn.)

Mēnešalgu 

grupa

1. Nodaļas vadītājs 1 1100 6 6 600 11

2. Ekonomists    1 950 6 5 700 9

3. Galvenais grāmatvedis 1 1100 6 6 600 11

4. Galvenā grāmatveža vietnieks 1 850 6 5 100 8

5. Grāmatvedis 4 800 6 19 200 8

6. Nodokļu administrators 2 800 6 9 600 8

7. Kasieris 1 750 6 4 500 8

Kopā : 11 9 550 57 300

A. Trūlis

Dagdas novada pašvaldības               

domes priekšsēdētājs  



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

(protokols Nr.6, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības

 pagastu pārvalžu

AMATU SARAKSTI 

no 01.07.2018.

1. Andrupenes pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,6 1 080,00 648,00 6 3 888,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Apkopējs 0,75 430,00 322,50 6 1 935,00

                                      Kopā: 2,35 1 570,50 9 423,00

2. Andzeļu pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,4 1 080,00 432,00 6 2 592,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Apkopējs 0,25 430,00 107,50 6 645,00

4. Automobiļa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

5. Autobusa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

                                      Kopā: 3,65 2 039,50 12 237,00

3. Asūnes pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,8 880,00 704,00 6 4 224,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Apkopējs 0,5 430,00 215,00 6 1 290,00

4. Automobiļa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

5. Sētnieks 0,3 430,00 129,00 6 774,00

                                      Kopā: 3,6 2 098,00 12 588,00

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši



4. Ezernieku pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,6 1 020,00 612,00 6 3 672,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Apkopējs 1 430,00 430,00 6 2 580,00

                                      Kopā: 2,6 1 642,00 9 852,00

5. Konstantinovas pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,75 800,00 600,00 6 3 600,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Apkopējs 0,5 430,00 215,00 6 1 290,00

                                      Kopā: 2,25 1 415,00 8 490,00

6. Šķaunes pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,6 950,00 570,00 6 3 420,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 1 600,00 600,00 6 3 600,00

3. Automobiļa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

                                      Kopā: 2,6 1 620,00 9 720,00

7. Bērziņu pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,4 950,00 380,00 6 2 280,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 0,75 600,00 450,00 6 2 700,00

3. Automobiļa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

4. Apkopējs 0,25 430,00 107,50 6 645,00

5. Sētnieks 0,2 430,00 86,00 6 516,00

                                      Kopā: 2,6 1 473,50 8 841,00

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši



8. Svariņu pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,4 1 020,00 408,00 6 2 448,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 0,75 600,00 450,00 6 2 700,00

3. Mikroautobusa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

4. Apkopējs 1 430,00 430,00 6 2 580,00

                                      Kopā: 3,15 1 738,00 10 428,00

9. Ķepovas pagasta  pārvaldes

darbinieku amatu saraksts  

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Pārvaldes vadītājs 0,2 880,00 176,00 6 1 056,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists 0,5 600,00 300,00 6 1 800,00

3. Automobiļa vadītājs 1 450,00 450,00 6 2 700,00

4. Apkopējs 0,5 430,00 215,00 6 1 290,00

                                      Kopā: 2,2 1 141,00 6 846,00

A. Trūlis

  Vienību 

skaitsAmata nosaukums Mēneši

Dagdas novada pašvaldības                                               

domes priekšsēdētājs  

Nr. Amata nosaukums

  Vienību 

skaits Mēneši

Nr.



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

(protokols Nr.6, 16.§)

DAGDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA

amatu saraksts no 01.07.2018.

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Kultūras centra darbinieki: 

1.1. Iestādes vadītājs 1 930,00 930,00 6 5 580,00

1.2. Kultūras metodiķis 1 720,00 720,00 6 4 320,00

1.3. Lietvedis 0,25 500,00 125,00 6 750,00

1.4. Saimniecības pārzinis 1 570,00 570,00 6 3 420,00

1.5. Kultūras pasākumu organizators 1 570,00 570,00 6 3 420,00

1.6. Noformēšanas mākslinieks 0,8 520,00 416,00 6 2 496,00

1.7. Elektriķis 0,5 450,00 225,00 6 1 350,00

1.8. Skaņu operators 0,5 450,00 225,00 6 1 350,00

1.9. Kontrolieris 0,25 430,00 107,50 6 645,00

1.10. Garderobists 0,25 430,00 107,50 3 322,50

1.11. Apkopējs 1 430,00 430,00 6 2 580,00

1.12. Kasieris 0,2 470,00 94,00 6 564,00

1.13. Diskžokejs 0,6 450,00 270,00 6 1 620,00

2.

2.1.
Kultūras pasākumu organizators 

(Andrupenes pagastā)
1 500,00

500,00 6 3 000,00

2.2.
Kultūras pasākumu organizators 

(Ezernieku pagastā)
1 500,00

500,00 6 3 000,00

2.3.
Kultūras pasākumu organizators 

(Andzeļu pagastā)
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.4.
Kultūras pasākumu organizators 

(Asūnes pagastā)             
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.5.
Kultūras pasākumu organizators 

(Bērziņu  pagastā)
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.6.
Kultūras pasākumu organizators               

(Konstantinovas pagastā)
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.7.
Kultūras pasākumu organizators 

(Svariņu pagastā)            
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.8.
Kultūras pasākumu organizators 

(Šķaunes pagastā)
0,75 500,00

375,00 6 2 250,00

2.9.
Kultūras pasākumu organizators 

(Ķepovas pagastā)
0,25 500,00

125,00 6 750,00

Nr. Amata nosaukums
  Vienību 

skaits
Mēneši

Kultūras pasākumu organizatori novada pagastos:



3.

3.1. Folkloras centra vadītājs 1 570,00 570,00 6 3 420,00

3.2. Mūziķis 0,15 490,00 73,50 6 441,00

3.3. Folkloras kopu vadītājs 0,75 450,00 337,50 6 2 025,00

4.

4.1.
Deju kolektīva (ansambļa, kopas) 

vadītājs     
3,5 450,00 1 575,00 6 9 450,00

4.2. Ansambļa vadītājs 2,9 450,00 1 305,00 6 7 830,00

4.3. Kormeistars 0,5 450,00 225,00 6 1 350,00

4.4. Koncertmeistars 0,5 450,00 225,00 6 1 350,00

4.5. Amatiermākslas kolektīva 

vadītājs 

0,55 450,00 247,50 6 1 485,00

KOPĀ: 24,95 12 723,50 76 018,50

Dagdas novada pašvaldības                

domes priekšsēdētājs  A.Trūlis

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji: 

Dagdas novada Folkloras centrs:



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 19.aprīļa sēdē

(protokols Nr.6, 17.§)

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS  

amatu saraksts no 01.07.2018.

Algas likme Algas fonds Algas fonds 

EUR EUR/mēn. EUR /gadā

1. Dagdas novada bibliotēkas vadītājs 1 700,00 700,00 6 4 200,00

2. Vecākais bibliotekārs 1 530,00 530,00 6 3 180,00

3. Bibliotekārs 1 500,00 500,00 6 3 000,00

4. Metadatu redaktors 0,75 500,00 375,00 6 2 250,00

5. Lietvedis 0,25 500,00 125,00 6 750,00

6. Apkopējs 2 430,00 860,00 6 5 160,00

7. Bērnu nodaļas vadītājs 1 650,00 650,00 6 3 900,00

8. Bibliotekārs 1 500,00 500,00 6 3 000,00

9. Andrupenes pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

10. Andzeļu pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

11. Asūnes pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

12. Bērziņu pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

13. Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

14. Konstantinovas pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

15. Svariņu pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

16. Šķaunes pagasta bibliotēkas vadītājs 1 470,00 470,00 6 2 820,00

17. Ķepovas pagasta bibliotēkas vadītājs 0,5 470,00 235,00 6 1 410,00

KOPĀ: 16,5 8 540,00 8 235,00 49 410,00

Dagdas novada pašvaldības                             

domes priekšsēdētājs
         A.Trūlis

Nr. Amata nosaukums
  Vienību 

skaits
Mēneši

        Dagdas novada bibliotēkas Bērnu nodaļa:

        Pagastu bibliotēku vadītāji:



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 18.§) 

 

 

ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMS 

Par pretendentu atlasi  

 uz Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amatu 

 
1.  Vispārīgie jautājumi 

 

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Dagdas novada Kultūras centra vadītāja 

amata pienākumu izpildei atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu 

darbu un attīstību.  

2. Komisija un tās kompetence 

 

2.1. Konkursa komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā ar rīkojumu nosaka Dagdas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

2.2. Komisija sagatavo un apstiprina individuālos pretendentu vērtēšanas kritērijus, izskata 

iesniegtos dokumentus, novērtē, organizē intervijas un nosaka pretendentu interviju norises 

dienu un laiku.  

2.3. Interviju norises laiku un vietu komisijas vadītājs telefoniski vai elektroniski paziņo 

izvirzītajiem pretendentiem, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā 

iespējamo punktu skaita. 

2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.  

2.5.Komisija veic darbu Dagdas novada pašvaldības telpās Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 

novadā.  

2.6. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. 

2.7.Komisijas sēdes protokolu raksta vienā eksemplārā, kurš glabājas Dagdas novada 

pašvaldībā. 

2.8. Protokolu paraksta komisijas vadītājs un sekretārs. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

 

3.1.Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.  

3.2.Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1.augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs; 

3.2.2.vismaz 2 gadu pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā 

vai mākslinieciskā darbā; 

3.2.3.izpratne par pašvaldības iestādes darba organizāciju un finanšu plānošanu; 

3.2.4.valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.   

3.3. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt Dagdas novada pašvaldības 

kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, darba laikā vai arī sūtot elektroniski uz e-pastu: 

dome@dagda.lv līdz 2018.gada 21.maija plkst. 11.00.  

3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:  

3.4.1. pieteikumu;  

3.4.2. dzīves un darba aprakstu (CV); 
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3.4.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas;  

3.4.4. Dagdas novada Kultūras centra attīstības koncepciju (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);  

3.4.5. vēlamas rekomendācijas vai atsauksmes;  

3.4.6. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

3.5. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas laikā, ja pretendents tiks uzaicināts 

uz darba interviju – II (otro) kārtu. 

 

4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana 

4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa Nolikuma  

3.3.punktā noteiktā termiņa.  

4.2. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:  

4.2.1.pirmajā kārtā izskata un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei 

nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.4.punkts), komisija izvērtē iesniegtos dokumentus 

atbilstoši komisijas noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pirmā kārta notiek divu (2) darbdienu 

laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.  

4.2.2.otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri  

pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. otrajā kārtā 

tiek vērtēts pretendenta Dagdas novada Kultūras centra attīstības koncepcijas pamatojums, 

atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam, spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai 

specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasme. Otrā kārta notiek piecu 

(5) dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.  

4.3. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī nolikuma 3.4.punktā sniegto informāciju un 

dokumentus, vērtējot punktu sistēmā.  

4.3.1. Izglītība: (max p-tu skaits 4)  

4.3.1.1. maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs – 4 

4.3.1.2. otrā līmeņa augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs – 3 

4.3.1.3. pirmā līmeņa augstāka  izglītība humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs – 2 

4.3.1.4. augstākā izglītība citā jomā – 1 

4.3.2. Kvalifikācija un pieredze darbā kultūras jomā vai līdzīga rakstura radošā, 

organizatoriskā vai mākslinieciskā darbā vismaz 2 gadi: (max p-tu skaits 7) 

4.3.2.1. Kvalifikācija un pieredze darbā kultūras jomā – 3  

4.3.2.2. Kvalifikācija un pieredze radošā, organizatoriskā vai mākslinieciskā darbā – 2 

4.3.2.3.Papildus divi punkti iegūstami, ja darba pieredze minētajā jomā gūta pēdējo 2 gadu 

laikā – 2 

4.3.3. Papildus izglītība vai kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošiem dokumentiem) – 

(max p-tu skaits 3)  

4.3.4. Dagdas novada Kultūras centra attīstības koncepcija - līdz 6 

4.3.5. Maksimāli iespējamais punktu skaits pirmajā kārtā - 20 punkti.  

4.4. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta iesniegto Dagdas novada Kultūras 

centra attīstības koncepciju (Nolikuma 3.4.4.punkts), kompetenci iestādes vadības, 

saskarsmes un komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:  

4.4.1. Dagdas novada Kultūras centra attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība 

iesniegtajam materiālam (subjektīvs vērtējums) – līdz 5 punktiem;  

4.4.2. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai 

atbilstošiem jautājumiem (subjektīvs viedoklis) –- līdz 5 punktiem; 
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4.4.3. pretendenta saskarsmes spējas, komunikāciju prasme (subjektīvs viedoklis) – līdz 5 

punktiem.  

4.4.4. maksimāli iespējamais punktu skaits otrajā kārtā – 15 punkti.  

4.5. Komisijas locekļiem II kārtas (intervijas) laikā ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, 

kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Dagdas novada 

Kultūras centra attīstības koncepcijas pamatojumu.  

4.6. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju, 

komunikāciju prasmes un motivācijas novērtēšanai.  

4.7. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem. 

4.8. Katrā kārtā pretendenta punktu skaitu aprēķina, izrēķinot vidējo vērtējumu no visu 

komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, 

pamatojoties uz   pirmajā un otrajā kārtā iegūtā individuālā vērtējuma summāro punktu skaitu.  

4.9. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja 

balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Komisijas vadītājam savs lēmums 

ir jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā.  

4.10. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo 

katram pretendentam rakstveidā (elektroniski) piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma 

pieņemšanas.  

4.11. Ja maksimāli augstu punktu skaitu ir ieguvuši divi pretendenti, komisija ir tiesīga 

izvirzīt izskatīšanai izglītības, kultūras un sporta komitejā abu pretendentu kandidatūras. 

Pretendents, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Pēc 

pozitīva domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu 

ar pārbaudes laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.  

4.12. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis Nolikuma 4.2.2.apakšpunktā minēto punktu 

skaitu vai dome neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek izsludināts atkārtots 

konkurss uz vakanto amata vietu.  

 

5. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes 

 

5.1. Amata pamatpienākumi:  

5.1.1. Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi.  

5.1.2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Dagdas 

novada domes lēmumu un rīkojumu izpildi un ievērošanu.  

5.1.3. Nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību 

uzskaiti, saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo 

līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.  

5.1.4. Sagatavot un iesniegt Novada pašvaldībā iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta 

izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam iestādes budžetam.  

5.1.5.Sagatvot iestādes pasākumu plānu, nodrošināt tā nepārtrauktu aktualizāciju. 

5.1.6. Plānot, organizēt un vadīt Dagdas novada Kultūras centra darbu saskaņā ar Dagdas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

5.1.7. Plānot, vadīt un koordinēt kultūras pasākumus, valsts un tradicionalo svētku, 

kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi savā administratīvajā teritorijā. 

5.1.8. Plānot un organizēt koncertu, izstāžu un izrāžu norisi, veicināt kultūras vērtību 

saglabāšanu, izplatību un pieejamību savā administratīvajā teritorijā. 

5.1.9. Organizēt, koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistīt tos vietējās, reģionālās, 

valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpēties par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. 
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5.1.10. Plānot un organizēt kolektīvu darbībai nepieciešamā inventāra (tērpu u.c. materiālu) 

iegādi, nodrošināt kolektīvu un pulciņu vadītājus ar profesionālajai darbībai nepieciešamo 

inventāru un transportu, iestādes budžetā apstiprinātajā apjomā. 

5.1.11. Nodrošināt plānoto pasākumu izpildi apstiprinātā budžeta apjomā.  

5.1.12. Veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un 

aktivitātēm. 

5.1.13. Veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Dagdas novada pašvaldības 

pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus 

dokumentus. 

5.1.14. Vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR reglamentējošo normatīvo 

aktu prasībām.  

5.1.15. Veicināt iestādes darbinieku profesionālo izaugsmi un tālākizglītību. 

5.1.16. Pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību 

aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem.  

5.2. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:  

5.2.1. augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai vadībzinātnēs (kultūras, mākslās vai šīm 

jomām radniecīgās specialitātēs);  

5.2.1. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilsoši Valsts valodas likuma prasībām; 

5.2.2. zināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, 

finanšu jautājumi un kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana; 

5.2.3. pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai māksl 

inieciskā darbā;  

5.2.4.zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem; 

5.2.5. pieredze darbā ar projektiem; 

5.2.6. spējas komunicēt un sadarboties ar personālu, sadarbības partneriem, masu saziņas 

līdzekļiem, valsts un nevalstiskām institūcijām; 

5.2.7. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;  

5.2.8. labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes; 

5.2.9. B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.  

 

6. Nobeiguma noteikumi 

 

6.1. Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata konkursa Nolikums sagatavots uz piecām 

(4) lapām un tiek ievietots Dagdas novada pašvaldības interneta vietnē: www.dagda.lv.   

6.2. Pieteikumi tiek secīgi reģistrēti, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, iesniegšanas datumu 

un laiku.  

6.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

konkurss tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto 

dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.  

6.4. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu un 

komisijas pieņemto ieteikumu.  

6.5. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents vai pieteikušos 

pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām un par to 

pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem pretendentiem Dagdas 

novada dome neapstiprina iecelšanai amatā), tiek izsludināts atkārtots konkurss.  

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                A.Trūlis 
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 19.§) 

 

ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMS 

Par pretendentu atlasi  

 uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu 

 
1.  Vispārīgie jautājumi 

 

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata 

pienākumu izpildei atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un 

attīstību.  

2. Komisija un tās kompetence 

 

2.1. Konkursa komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā ar rīkojumu nosaka Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs. 

2.2. Komisija sagatavo un apstiprina individuālos pretendentu vērtēšanas kritērijus, izskata 

iesniegtos dokumentus, novērtē, organizē intervijas un nosaka pretendentu interviju norises 

dienu un laiku.  

2.3. Interviju norises laiku un vietu komisijas vadītājs telefoniski vai elektroniski paziņo 

izvirzītajiem pretendentiem, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo 

punktu skaita. 

2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.  

2.5.Komisija veic darbu Dagdas novada pašvaldības telpās Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.  

2.6. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. 

2.7.Komisijas sēdes protokolu raksta vienā eksemplārā, kurš glabājas Dagdas novada pašvaldībā. 

2.8. Protokolu paraksta komisijas vadītājs un sekretārs. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

 

3.1.Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.  

3.2.Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba 

jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā; 

3.2.2.vismaz 2 gadu pieredze bibliotēku darba jomā vai līdzīgā kultūras darba jomā; 

3.2.3.izpratne par pašvaldības iestādes darba organizāciju un finanšu plānošanu; 

3.2.4.valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.   

3.3. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt Dagdas novada pašvaldības kancelejā 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba laikā vai arī sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@dagda.lv līdz 

2018.gada 21.maija plkst. 11.00.  
3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:  

3.4.1. pieteikumu;  

3.4.2. dzīves un darba aprakstu (CV); 

3.4.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas;
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3.4.4. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepciju (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);  

3.4.5. vēlamas rekomendācijas vai atsauksmes;  

3.4.6. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

3.5. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas laikā, ja pretendents tiks uzaicināts uz 

darba interviju – II (otro) kārtu. 

 

4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana 

4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa Nolikuma  

3.3.punktā noteiktā termiņa.  

4.2. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:  

4.2.1.pirmajā kārtā izskata un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei 

nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.4.punkts), komisija izvērtē iesniegtos dokumentus 

atbilstoši komisijas noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pirmā kārta notiek divu (2) darbdienu 

laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.  

4.2.2.otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri  

pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. otrajā kārtā tiek 

vērtēts pretendenta Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība 

iesniegtajam rakstiskajam materiālam, spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem 

jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasme. Otrā kārta notiek piecu (5) dienu laikā 

pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.  

4.3. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī nolikuma 3.4.punktā sniegto informāciju un dokumentus, 

vērtējot punktu sistēmā:  

4.3.1. Izglītība: (max p-tu skaits 4)  

4.3.1.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā – 4 

4.3.1.2. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā– 3 

4.3.1.3. vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā – 2 

4.3.1.4. augstākā izglītība citā jomā – 1 

4.3.2. Kvalifikācija un pieredze bibliotēku darba jomā vismaz 2 gadi: (max p-tu skaits 5) 

4.3.2.1. Kvalifikācija un pieredze bibliotēku darba jomā – 3 

4.3.2.2. Kvalifikācija un pieredze  līdzīgā kultūras darba jomā – 2  

4.3.2.3.Papildus divi punkti iegūstami, ja darba pieredze bibliotēku darba jomā gūta pēdējo 2 

gadu laikā – 2 

4.3.3. Papildus izglītība vai kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošiem dokumentiem) – (max 

p-tu skaits 3)  

4.3.4. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcija - līdz 6 punkti. 

4.3.5. Maksimāli iespējamais punktu skaits pirmajā kārtā - 18 punkti.  

4.4. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta iesniegto Dagdas novada bibliotēkas 

attīstības koncepciju (Nolikuma 3.4.4.punkts), kompetenci iestādes vadības, saskarsmes un 

komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:  

4.4.1. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība iesniegtajam 

materiālam (subjektīvs vērtējums) – līdz 5 punktiem;  

4.4.2. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai atbilstošiem 

jautājumiem (subjektīvs viedoklis) – līdz 5 punktiem; 

4.4.3. pretendenta saskarsmes spējas, komunikāciju prasme (subjektīvs viedoklis) – līdz 5 

punktiem. 
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4.4.4. maksimāli iespējamais punktu skaits otrajā kārtā – 15 punkti.  

4.5. Komisijas locekļiem II kārtas (intervijas) laikā ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, 

kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Dagdas novada 

bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojumu.  

4.6. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju, 

komunikāciju prasmes un motivācijas novērtēšanai.  

4.7. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem. 

4.8. Katrā kārtā pretendenta punktu skaitu aprēķina, izrēķinot vidējo vērtējumu no visu komisijas 

locekļu individuālajiem vērtējumiem. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties 

uz   pirmajā un otrajā kārtā iegūtā individuālā vērtējuma summāro punktu skaitu.  

4.9. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja 

balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Komisijas vadītājam savs lēmums ir 

jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā.  

4.10. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo 

katram pretendentam rakstveidā (elektroniski) piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma 

pieņemšanas.  

4.11. Ja maksimāli augstu punktu skaitu ir ieguvuši divi pretendenti, komisija ir tiesīga izvirzīt 

izskatīšanai izglītības, kultūras un sporta komitejā abu pretendentu kandidatūras. Pretendents, 

kurš uzvarējis amata konkursā, tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Pēc pozitīva domes 

lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu ar pārbaudes 

laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.  

4.12. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis Nolikuma 4.2.2.apakšpunktā minēto punktu 

skaitu vai dome neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek izsludināts atkārtots 

konkurss uz vakanto amata vietu.  

 

5. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes 

 

5.1. Amata pamatpienākumi:  

5.1.1. Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi.  

5.1.2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Dagdas 

novada domes lēmumu un rīkojumu izpildi un ievērošanu.  

5.1.3. Nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību uzskaiti, 

saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu 

un racionālu izmantošanu.  

5.1.4. Sagatavot un iesniegt Novada pašvaldībā iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta 

izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam iestādes budžetam.  

5.1.5.Sagatvot iestādes pasākumu plānu, nodrošināt tā nepārtrauktu aktualizāciju. 

5.1.6. Plānot, organizēt un vadīt Dagdas novada bibliotēkas darbu saskaņā ar Dagdas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

5.1.7. Veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Dagdas novada pašvaldības 

pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus 

dokumentus. 

5.1.8. Vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām.  

5.1.9. Veicināt iestādes darbinieku profesionālo izaugsmi un tālākizglītību. 

5.1.10. Pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, 

kā arī darba līguma nosacījumiem.  
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5.2. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:  

5.2.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba 

jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā; 

5.2.1. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilsoši Valsts valodas likuma prasībām; 

5.2.2. zināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu 

jautājumi un bibliotēku jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana); 

5.2.3. pieredze bibliotēku darba jomā vai līdzīga rakstura organizatoriskā darbā;;  

5.2.4.zināšanas par bibliotēku darbu un tā attīstības procesiem; 

5.2.5. spējas komunicēt un sadarboties ar personālu, sadarbības partneriem, valsts un 

nevalstiskām institūcijām; 

5.2.6. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;  

5.2.7. labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes; 

5.2.8. B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.  

 

6. Nobeiguma noteikumi 

 

6.1. Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata konkursa Nolikums sagatavots uz četrām (4) 

lapām un tiek ievietots Dagdas novada pašvaldības interneta vietnē: www.dagda.lv.   

6.2. Pieteikumi tiek secīgi reģistrēti, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, iesniegšanas datumu un 

laiku.  

6.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja konkurss 

tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto dokumentu 

izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.  

6.4. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu un 

komisijas pieņemto ieteikumu.  

6.5. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents vai pieteikušos 

pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām un par to 

pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem pretendentiem Dagdas novada 

dome neapstiprina iecelšanai amatā), tiek izsludināts atkārtots konkurss.  

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                  A.Trūlis 



 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710;  

e-pasts: dome@dagda.lv 

 

    
APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 19.aprīļa sēdē 

(protokols Nr.6, 36.§) 

 

Dagdā, 2018.gada 19.aprīlī                                                                                        Nr. 1 / 2018 

 

ASŪNES SĀKUMSKOLAS 

NOLIKUMS 
 

 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu  

un  22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Asūnes sākumskola (turpmāk – iestāde) ir Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – 

dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde. 

 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

 

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai var būt savs zīmogs, simbolika un konts 

bankā.  

 

4. Iestādes juridiskā adrese:  

Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV-5676. 

 

5. Dibinātāja juridiskā adrese:  

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas un teritoriālās struktūrvienības:  

Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads. 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 
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7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas 

procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts 

standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

 

9. Iestādes uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas; 

9.2. nodrošināt izglītojamo ar  iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai; 

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo 

karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un 

iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, 

vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, 

vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 

Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību 

aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, 

atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai 

nodrošinātu izglītības ieguvi; 

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;  

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

10.  Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas: 

10.1.  pamatizglītības programma 21011111; 

10.2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 21015811; 

10.3. pirmsskolas izglītības programma 01011111. 

 

11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības 

programmas. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba 

organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu 

slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.  

Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības 

ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.  
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14. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek 

Ministru kabineta noteiktā kārtībā.  

 

15. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts 

izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, 

izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. 

Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā. 

 

16. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem 

iekšējiem noteikumiem. 

 

17. Sākumskolas izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz 

divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.  

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi  

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

19. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

 

20. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā  un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts. 

 

21. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes 

darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. 

 

22. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un 

citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

 

23. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, 

pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

24. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību. 

 

25. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod 

padome. 
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VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

26. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 

Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.  

 

27. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors. 

 

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde 

 

28. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos  

iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga 

veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes 

direktors un pedagogi. 

 

29. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka 

izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, 

izdod izglītojamo pašpārvalde. 

 

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes 

amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt 

iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

 

30. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos 

aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos 

normatīvos aktus: Iekšējās kārtības noteikumi; Skolas attīstības plāns, Skolas izglītības 

programma; Darba kārtības noteikumi; Skolas padomes reglaments; Pedagoģiskās 

padomes reglaments; Skolēnu padomes reglaments; Pagarinātas dienas grupas 

reglaments; Metodisko komisiju reglaments; Kārtība par pedagogu vērtēšanas kritērijiem;  

Skolas bibliotēkas reglaments. 

 

31. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam. 

 

XI. Iestādes saimnieciskā darbība 

 

32. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā 

un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto. 

 

33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir 

tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei 

nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, 

dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības 

programmu īstenošanai. 

 

XII. Iestādes finansēšana avoti un kārtība 

 

34. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un citi normatīvie akti. 

 

35. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
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36. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

36.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

36.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos; 

36.3. no citiem ieņēmumiem. 

 

37. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai: 

37.1. iestādes attīstībai; 

37.2. mācību līdzekļu iegādei; 

37.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

37.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. 

 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

38. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par 

to Izglītības iestāžu reģistram. 

 

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

39. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes 

nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

 

40. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai 

iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  

 

41. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs. 

 

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības 

likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

 

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

 

43. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

 

44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

 

45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.  

 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības 

aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

 

47. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

47.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                           A.Trūlis 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759
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