
 
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. 11 2018.gada 27.septembrī 

                                                                                                                                                           

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 – 

14 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, 

Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris 

Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Artjoms Gekišs, izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, 

VSPC “Dagda” vadītajs Andris Badūns, SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ekonomiste Velta 

Čivkule, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, ceļu meistars Aivars Belkovskis, 

zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas sistēmu 

administrators Andrejs Kumačevs; 

Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure. 

 

Nepiedalās –  

1 deputāts: Raimonds Nipers (personīgo apstākļu dēļ). 

 

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

jautājumiem: 

- 27.jautājumu ar apakšpunktu 27.4. 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Vermonti”, 

Ezernieku pagastā. 

-  31. jautājumu ar apakšpunktu 31.3. JIC darbinieku braucienam uz Igauniju. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 

27.4. 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā.  

31.3. JIC darbinieku braucienam uz Igauniju. 



 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai pašvaldības 

izglītības iestādēs. 

2. Par VSPC “Dagda” maksas pakalpojumu dienas stacionārā. 

3. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Bite Latvija”. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

6. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” siltumapgādes tarifa noteikšanu. 

7. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu 2018./2019.gada apkures sezonā: 

7.1.pakalpojuma sniegšanai Asūnē; 

7.2.pakalpojuma sniegšanai Šķaunē. 

8. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.09.2018.  

9. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2018. 

10. Par ēdināšanas maksu 1.-4.klašu skolēniem. 

11. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos: 

11.1.Izglītības, kultūras un sporta nodaļas; 

11.2.Sociālā dienesta. 

12. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā. 

13. Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem. 

14. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām Dagdas pagastā. 

15. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

16. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

17. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Svariņu pagastā. 

20. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

21. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

22. Par traktora piekabes iegādi Konstantinovas pagasta pārvaldei. 

23. Par ziedojuma pieņemšanu no “Velku biedrības”. 

24. Par telpu nodošanu lietošanā LSK Konstantinovas nodaļai. 

25. Par dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoles rezultātiem. 

26. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu: 

26.1.automašīnu UAZ 3962; 

26.2.autobusu Mercedes Benz Sprinter 308; 

26.3.autobusu PAZ 32050; 

26.4.traktoru Husqvarna LTH 171. 

27. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:  

27.1.“Ritumi”, Andrupenes pagastā; 

27.2.“Zintiņi”, Ķepovas pagastā; 

27.3.“Ezermalas iela”, Dagdā; 

27.4.1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā. 

28. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu:  

28.1.“Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā; 

28.2.“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā. 

29. Par atļauju amatu savienošanai I.Plesņai.  

30. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 

31. Par ārzemju brauciena saskaņošanu:  

31.1.baltkrievu ansambļa „Akoļica” braucienam uz Poliju; 

31.2.jauniešu braucienam uz Baltkrieviju; 

31.3.JIC darbinieku braucienam uz Igauniju. 



1. § 

Par grozījumiem mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai  

pašvaldības izglītības iestādēs 

/Ziņo M.Micķeviča/ 

 

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

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

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 27.08.2018. noteikumos „Par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”. /Pielikumā/ 

 
 

2. § 

Par VSPC “Dagda” maksas pakalpojumu dienas stacionārā 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”  (turpmāk – VSPC 

„Dagda”) iesniegtos grozījumus Dienas stacionāra maksas pakalpojumu cenrādī, papildinot ar 

jaunu pakalpojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 

g)apakšpunktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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.oktobri ieviest jaunu maksas pakalpojumu - Ārstēšanās dienas stacionārā bez 

ārsta nosūtījuma – 21,00 EUR/dienā. 

2. Apstiprināt VSPC „Dagda” Dienas stacionāra maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā 

no 2018.gada 1.oktobra. /Pielikumā/ 

3. Noteikt, ka ar 2018.gada 30.septembri zaudē spēku Dagdas novada domes 21.11.2013. sēdē 

apstiprinātais VSPC „Dagda” Dienas stacionāra maksas pakalpojumu cenrādis. 

 

 

3. § 

Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Bite Latvija” 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā 2018.gada 28.augustā tika saņemts  SIA “Bite Latvija” 

iesniegums ar lūgumu rast iespēju pagarināt 2017.gada 28.aprīlī starp Dagdas novada pašvaldību 

un SIA “BITE LATVIJA” noslēgto nomas līgumu Nr.7.1/17/5. 

Augstākminētais lūgums pamatots ar to, ka SIA “BITE Latvija”, atbilstoši 2013.gada 

28.novembra (prot.Nr.63 61.§) Ministru kabineta rīkojumam Nr.571, īsteno atbalstāmo 

investīciju projektu “BITE 4G tīkla attīstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām”. Saskaņā ar 

projekta ieviešanas nosacījumiem uz investīciju objektiem ir jābūt ilgtermiņa nomas tiesībām ar 

termiņu ne mazāku par 2028.gada 31.decembri, kā arī Nomas līgumam jābūt reģistrētam 



Zemesgrāmatā. Šobrīd Nomas līgums ir spēkā uz laiku, kas ir nepietiekams laiks, lai varētu 

pretendēt uz investīciju daļēju atguvi.  

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt SIA “Bite Latvija” pašvaldības ūdenstorņa Andzeļu pagastā “Zīles 1” daļas un 

zemesgabala nomas līgumu līdz 2028.gada 31.decembrim. 

2. Izdarīt starp Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldi un SIA “Bite Latvija” 

2017.gada 28.aprīlī noslēgtajā nekustamā īpašuma – ūdenstorņa “Zīles 1”, Andzeļi, Andzeļu 

pagastā, Dagdas novadā daļas un zemesgabala nomas līgumā Nr.7.1/17/5 šādus grozījumus: 

1.1.izteikt līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Nomas Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 1.maiju un ir spēkā līdz 2028.gada 

31.decembrim.” 

1.2.papildināt līgumu ar 5.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.1.3. Nomniekam ir tiesības par saviem līdzekļiem reģistrēt Nomas Līgumu zemesgrāmatā.” 

3. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā 

Nr.7.1/17/5. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti parakstīt 

vienošanos par līguma grozījumiem. 
 

 

4. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

4.1. M. A. 

 

Izskatījusi N. S. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/614) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu M. A. adresē: ..., Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M. A. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.2. I. M. 

 

Izskatījusi L. F. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/608) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu I. M. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. M. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 



 

 

4.3. K. S.  un D. A. 
 

Izskatījusi T. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/609) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu K. S. un viņas nepilngadīgajam bērnam D. A. adresē: …, Dagdas novads, 

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

2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 6.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu K. S. un D. A. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

4.4.  O.  F. 

 

Izskatījusi J. O.-G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/780) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu O. F. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu O. F. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

4.5. A. O. 

 

Izskatījusi J. O.-G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/780) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. O. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. O. adresē: …, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

5.1. īpašumu “…”, … 

 

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

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

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

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



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

apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 2018.gada 

18.septembra pieprasījumu Nr.10962/024/2018-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā 

īpašuma “…”, …, Dagdas novadā, kadastra numurs …, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai 

iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no ZS “Lejas stidziņas”, reģistrācijas Nr.41501025816, I. K. nokavēto 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 25,49 (EUR 24,07 – nesamaksātā nodokļa summa 

un EUR 1,42 – nokavējuma nauda uz 27.09.2018.) apmērā par I. K. piederošo nekustamo 

īpašumu “…”, …, Dagdas novadā, ar kadastra numuru …, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

5.2. īpašumu “…”, …  

 

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

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

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

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

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

apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 2018.gada 

18.septembra pieprasījumu Nr.10966/024/2018-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā 

īpašuma “…”, …, Dagdas novadā, kadastra numurs …, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai 

iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no ZS ”Lejas stidziņas”, reģistrācijas Nr.41501025816, I. K. nokavēto 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 54,57 (EUR 47,38 – nesamaksātā nodokļa summa 

un EUR 7,19 – nokavējuma nauda uz 27.09.2018.) apmērā par I. K. piederošo nekustamo 

īpašumu “…”, …, Dagdas novadā, ar kadastra numuru …, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

6. § 

Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” apkures tarifa noteikšanu 

/Ziņo V.Čivkule/ 

 

Izskatījusi SIA “Dagdas komunālā saimniecība” sniegto informāciju par 2017./2018.gada 

apkures sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām 

siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43. panta trešo daļu, 

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

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (I.Plesņa),  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Noteikt ar 2018.gada 1.novembri siltumapgādes pakalpojuma tarifu par SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība”  piegādāto siltumenerģiju lietotājiem  par 1 megavatstundu – 60,45  

EUR/MWh (bez PVN). 

2. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” informēt  lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties 

par norēķinu kārtību. 

 

 

7. § 

Par siltumapgādes tarifa noteikšanu 2018./2019.gada apkures sezonā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

7.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē 
 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2017./2018.gada apkures 

sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām siltumapgādes 

nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta d)apakšpunktu, 

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

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (I.Plesņa),  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt ar 2019.gada 1.janvāri siltumapgādes pakalpojuma tarifu par Asūnes pagasta 

pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1 kvadrātmetru 

mēnesī apkures sezonā – 1,78 EUR/m
2
 (bez PVN). 

2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu  0,1 % apmērā no parāda 

summas. 

3. Noteikt, ka līdz 31.12.2018. tiek piemērots 2017./2018.gada apkures sezonas siltumapgādes 

pakalpojuma tarifs – 1,40  EUR/m
2
 (bez PVN). 

4. Asūnes pagasta pārvaldei informēt  lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par 

norēķinu kārtību. 
 

 

7.2.  pakalpojuma sniegšanai Šķaunē 
 

Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2017./2018.gada apkures 

sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām siltumapgādes 

nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta d)apakšpunktu,   

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

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (I.Plesņa),  „atturas” – 4 (J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt ar 2019.gada 1.janvāri siltumapgādes pakalpojuma tarifu par Šķaunes pagasta 

pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1 kvadrātmetru 

mēnesī apkures sezonā – 1,23 EUR/m
2
 (bez PVN). 

2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR (bez PVN) no viena cilvēka 

mēnesī,   vai 1,42  EUR/m
3
 (bez PVN). 

3. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda 

summas. 

4. Noteikt, ka līdz 31.12.2018. tiek piemērots 2017./2018.gada apkures sezonas siltumapgādes 

pakalpojuma tarifs – 1,10  EUR/m
2
 (bez PVN). 

5. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties par 

norēķinu kārtību. 



 

8. § 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai  

no 01.09.2018.  

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube, V.Stikuts, 

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

1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc naudas 

plūsmas 2017.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra. 

Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas. 

 

 

9. § 

Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2018. 

 /Ziņo I.Tukiša/ 

 

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

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

noteikumi” 6., 24. un 44.punktu,  kā arī pašvaldības 27.08.2018. noteikumiem “Par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”,   

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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 2 

(J.Kavuns, A.Ploka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 2018.gada 

1.septembri: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Algas  

likme  

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Darba 

samaksa par 

amatu (EUR) 

1.1. Dagdas vidusskolas direktors 

 

375 1223 1 1223 

1.2. Ezernieku vidusskolas direktors 172 

(28+144) 

1200 

 
0,682 

 
818,40 

 

1.3. Andrupenes pamatskolas 

direktors 

50  

 

950 

 
0,6 

 
570 

 

1.4. Andzeļu pamatskolas direktors 34  

(4+30) 

950 

 
0,5 

 
475 

 

1.5. Asūnes sākumskolas direktors 22  

(5+17) 

950 

 
0,4 

 
380 

 

1.6. Šķaunes sākumskolas direktors 27  

(10+17) 

950 0,4 

 
380 

 

 

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 2018.gada 



1.septembri: 
 

 Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Piemaksa par 

darbu īpašos 

apstākļos, 

20% (EUR) 

Darba 

samaksa  

(EUR) 

Aleksandrovas 

internātpamatskolas direktors 
86 1140 1 228 1368 

 

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 

2018.gada 1.septembri:  
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Darba 

samaksa par 

amatu (EUR) 

3.1. Dagdas Mūzikas un mākslas 

skolas direktors 

117 

 
1000 

 

1 

 
1000 

 

3.2. Dagdas novada Sporta skolas 

direktors 

115 

 
1000 

 

1 

 
1000 

 

 

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 2018.gada 

1.septembri: 
 
  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Darba 

samaksa par 

amatu 

(EUR) 

4.1. Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītājs 

160 

 

1050 

 
1 

 
1050 

 

4.2. Andrupenes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Avotiņš” 

vadītājs 

36 

  

950 

 
 0.4 

 
380 

 

 

 

10. § 

Par ēdināšanas maksu 1.-4.klašu skolēniem 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 06.09.2018. (Nr.4-7e/2018/2988) 

skaidrojumu par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības 

iestādes skolēnu ēdināšanai” piemērošanu, saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem pašvaldības 

teritorijā esošo izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai, pamatojoties uz 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, 

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

1 (V.Nipere), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt pašvaldības izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu brīvpusdienu 1 porcijas 

pašizmaksu EUR 1.42. 

2. Finanšu nodaļai piemērot apstiprināto maksu ar 01.09.2018, uzskaitot valsts budžeta līdzekļu 



izlietojumu izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai (brīvpusdienām).  

 

 

11. § 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

11.1. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

 

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

ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”  2018.gada 11.septembrī veiktajiem grozījumiem 1.pielikumā, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstu un 

mēnešalgas ar grozījumiem no 2018.gada 1.septembra. /Pielikumā/ 

 

 

11.2. Sociālā dienesta 

 

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, O.Golube, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 2 

(J.Kavuns, V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas novada Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas ar 

grozījumiem no 2018.gada 1.novembra. 

 

 

12. § 

Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Veicot Dagdas novada pašvaldības ceļu apsekošanu dabā, izvērtējot atsevišķu ceļu posmu 

izmantošanu un turpmāku uzturēšanas lietderību, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 

27.jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 

11.punktu, 

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

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 

(V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā, izslēdzot no tā ceļu posmus saskaņā 

ar sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Ceļu meistaram A.Belkovskim sagatavot un iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu 

izmaiņu veikšanai pašvaldības ceļu reģistrā. 

 

 

13. § 

Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem 

/Ziņo A.Belkovskis/ 



 

Saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas 

mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 

13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar 

atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu, lai nodrošinātu ceļu uzturēšanu saskaņā ar MK 

09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Novirzīt no pašvaldības 2018.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem: 

1.  EUR 5 000 – pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu veikšanai Dagdas pagasta teritorijā; 

2.  EUR 2 000 – pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu veikšanai Bērziņu pagasta teritorijā. 

 

 

14. § 

Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām Dagdas pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Izskatot V. C. iesniegumu (reģistrēts 17.08.2018. Nr.3-1.11.5/18/615), konstatēts: 

- ar Dagdas novada domes 19.04.2018. lēmumu “Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā 

ar izpirkuma tiesībām” (protokols Nr.6, 22.§) tika nolemts piedāvāt nomā ar izpirkuma 

tiesībām pašvaldībai piederošo lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību “Gruduļi” 3,19 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540040207 Dagdas pagasta Alženovā, nosakot 

maksimālo nomas termiņu – 12 gadi un nomas maksu 4,5% no zemes gabala kadastrālās 

vērtības gadā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš bija noteikts 2018.gada 

25.maijs.  

- sakarā ar to, ka  līdz minētajam termiņam netika iesniegts neviens pieteikums, ar Domes 

20.06.2018. lēmumu “Par pieteikšanās termiņa pagarināšanu uz zemes gabala “Gruduļi”, 

Dagdas pagastā nomu” (protokols Nr.8, 16.§)  pieteikšanās termiņš tika pagarināts līdz 

2018.gada 31.augustam. 

- uz nomas tiesībām pieteicies viens pretendents – V. C., kurš rakstiski apliecina, ka viņam 

nepieder lauksaimniecības zeme un, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas viņš uzsāks 

zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. 

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

pantu,  Ministru 

kabineta 12.12.2017. noteikumiem Nr. 741 ”Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar 

izpirkuma tiesībām”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt V. C. nomā ar izpirkuma tiesībām pašvaldībai piederošo zemes vienību 

“Gruduļi” 3,19 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 60540040207, uz 12 gadiem 

lauksaimnieciskai darbībai. 

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

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 



 

 

15. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

15.1. ar A.D. Dagdas pagastā 

  

 Izskatot A. D. iesniegumu (reģistrēts 10.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/651) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. D. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540010220 un uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540010284. 

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

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas 

alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

15.2. ar V.B. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot V. B. iesniegumu (reģistrēts 05.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/644) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050063. 

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

3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas 

alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

15.3. ar A.M. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot A. M. iesniegumu (reģistrēts 19.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/664) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030374. 

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes nomas 

līguma pagarināšanu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

15.4. ar V.D. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot V. D. iesniegumu (reģistrēts 19.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/665) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. D. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām: 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030155, 0,72 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60500030156, 4,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500020157 un 5,5 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 60500020104. 

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes nomas 

līguma pagarināšanu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

15.5. ar I.S. Dagdas pagastā 

  

 Izskatot I. S. iesniegumu (reģistrēts 21.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/680) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540050117. 



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

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 

88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

16. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

16.1. K.K. un A.Č. Dagdas pagastā 

 

 Izskatot K. K. un  A. Č. pilnvarotās personas A. K. iesniegumu (reģistrēts 12.09.2018. 

Nr.3-1.11.5/18/653), konstatēts: 

- uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Jāņkroņi”, Alženovā, Dagdas pag., ar kadastra 

apzīmējumu 60540040220 atrodas dzīvojamā māja un 5 palīgēkas, kas saskaņā ar zvērinātā 

notāra 11.09.2018. izsniegto mantojuma apliecību pieder vienādās domājamās daļās K. K. un 

A. Č.. 

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

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt K. K. un A. Č.  zemes nomas tiesības vienādās domājamās daļās uz 6 gadiem 

līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 6,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60540040220.  

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

16.2. L. Č. Dagdas pilsētā 

 Izskatot L. Č. iesniegumu (reģistrēts 13.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/655), konstatēts: 

- uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ezermalas ielā 2A, Dagdā, ar kadastra apzīmējumu 

60090020225, atrodas dzīvojamā māja, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību pieder L. Č.. 

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

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt L. Č. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai piekrītošo 

apbūvēto zemes vienību 0,006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60090020225.  



2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

17. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

J.R. Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot J. R. iesniegumu (reģistrēts 30.08.2018 Nr.3-1.11.5/18/638), konstatēts: 

- ar J.R. 06.01.2012. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.1-15/12/6 uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 60440030087, 60440050221, 60440050222 

un 60440050230, iznomāšanu līdz 31.12.2051. lauksaimnieciskai darbībai. 

- J.R. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējums 

60440030087. NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt J. R. zemes nomas tiesības ar 01.10.2018. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 60440030087. 

2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju veikt izmaiņas 06.01.2012. noslēgtajā zemes 

nomas līgumā Nr.1-15/12/6, noslēdzot attiecīgu vienošanos par zemes nomas līguma 

grozījumiem. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

18.1. “Jurģis”, Asūnes pagastā 

 

 Izskatot pilnvarotās personas I. L., kas uz pilnvaras pamata pārstāv īpašnieku O. L., 

iesniegumu (reģistrēts 10.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/650) par  īpašuma “Jurģis” sadali un 

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jurģis”, kadastra Nr.6046 003 0015 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460030051.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Jurģīši” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60460030051. 

3. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60460030051, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

18.2. “Mežnoras”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot pilnvarotās personas B. V., kas uz pilnvaras pamata pārstāv īpašnieku J. P., 

iesniegumu (reģistrēts 21.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/684) par  īpašuma “Mežnoras” sadali un 

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

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

aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mežnoras”, kadastra Nr.6042 007 0023 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 3,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070245.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Mežnoras-2” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60420070245, saglabājot tam  iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

18.3. “Bernāti”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot A. Z. iesniegumu (reģistrēts 25.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/685) par  īpašuma 

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

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Bernāti”, kadastra Nr.6042 008 0095,  sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420080096 un zemes 

vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420080097. 



2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: „Pulkstenīši” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60420080097, mainot tām  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: „Mēnestiņi” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60420080096, saglabājot tam  iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

4. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420080095, saglabāt  iepriekšējo 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

5. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Svariņu pagastā 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu (reģistrēts 12.09.2018. Nr.3-

1.5.10/18/936) par valsts nekustamajam īpašumam “Kairīšu ezers” piešķirtā lietošanas mērķa 

maiņu un pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Mainīt zemes vienībai “Kairīšu ezers” ar kadastra apzīmējumu 60900042090, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – no Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 

teritorijas (kods 0302) uz Publiskie ūdeņi (kods 0301). 

 

 

20. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības  

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

A.P. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot A. P. iesniegumu (reģistrēts 29.06.2018. Nr.3-1.11.5/18/661) par zemes 

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

māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot A. P. īpašumā bez atlīdzības 414/4724 domājamās daļas no zemes gabala “Ciemiņi” 

ar kadastra apzīmējumu 60920063343 Šķaunē dzīvokļa Nr… uzturēšanai, kas ir A.P. īpašumā 

saskaņā ar 2011.gada 7.jūnija mantojuma apliecību Nr.1418. Zemes gabala platība ir 0,1808 

ha. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 



Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

21.1. dzīvojamās platības izīrēšana V. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.septembra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu V.K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

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

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

pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. pašvaldības dzīvokli … (3-istabu, ar ērtībām)  uz 1 gadu – no 01.10.2018. līdz  30.09.2019. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar V. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 

21.2. īres līguma pagarināšana V. A. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.septembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. A., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. A. īres līgumu uz dzīvokli …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 30.septembrim 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar V. A.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21.3. īres līguma pagarināšana V. S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.septembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. S. īres līgumu uz dzīvokli … uz 1 gadu – līdz 2019.gada 30.septembrim 

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

līguma pagarināšanu ar V. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21.4. īres līguma pagarināšana A. S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.septembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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. īres līgumu uz dzīvojamo māju … uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

30.septembrim 

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

līguma pagarināšanu ar A. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

21.5.  īres līguma pagarināšana L. L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.septembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. L., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt L. L. īres līgumu uz dzīvojamo māju …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

30.septembrim. 

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

līguma pagarināšanu ar L. L.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

22. § 

Par traktora piekabes iegādi Konstantinovas pagasta pārvaldei 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Izskatījusi Konstantinovas pagasta pārvaldes 17.09.2018. iesniegumu ar lūgumu atļaut 

traktora piekabes iegādi saimnieciskām vajadzībām (malkas sagatavošana, ceļu uzturēšana, 

teritorijas labiekārtošana), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  



atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut iegādāties traktora piekabi Konstantinovas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai. 

2. Veikt tirgus izpēti piekabes iegādei. 

3. Finanšu nodaļai, plānojot pašvaldības budžeta grozījumus, paredzēt nepieciešamo summu 

kustamās mantas iegādei. 

 

 

23. § 

Par ziedojuma pieņemšanu no “Velku biedrības” 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

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

Ģimnastikas iela 6-28, Rīga, LV-1004, piedāvājumu ziedot EUR 800,- Dagdas PII “Saulīte” 

izglītības īstenošanas vietā Konstantinovā pusdienu apmaksāšanai bērniem, kuru vecākiem nav 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var izlemt par kārtību, kādā notiek dāvinājumu un 

novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

ziedojumu EUR 800,00 (astoņi simti  euro) apmērā. 

2. Piekrist ziedojuma mērķim – pusdienu apmaksāšanai Dagdas PII “Saulīte” izglītības 

īstenošanas vietā Konstantinovā pirmsskolas izglītojamajiem bērniem, kuru vecākiem nav 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Solvitu Stepiņu parakstīt ziedojuma 

līgumu. 

 

 

24. § 

Par telpu nodošanu lietošanā LSK Konstantinovas nodaļai 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ņemot vērā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 

Konstantinovas nodaļas  04.09.2018. iesniegumu ar lūgumu patlaban bezatlīdzības lietošanā 

esošajai telpai Nr.16 klāt nodot bezatlīdzības lietošanā telpu Nr.15 – 49,8 m
2
 platībā ar mērķi to 

izmantot lietotu mantu apmaiņas punkta izveidošanai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut nodot LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Konstantinovas nodaļai 

bezatlīdzības lietošanā pašvaldības ēkas Konstantinovā, Saules ielā 15 telpu Nr.15 – 49,8 m
2 

platībā.  

2. Izdarīt starp Dagdas novada pašvaldību, Dagdas novada pašvaldības Konstantinovas pagasta 

pārvaldi un Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteju 2014.gada 

28.janvārī noslēgtajā Telpu patapinājuma līgumā Nr.DNP/4-1.6/14/5, grozījumus, izsakot 



līguma 1.punktu šādā redakcijā: 

“ 1. Patapinājuma devējs nodod un Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā 

Patapinājuma devējam piederošās Konstantinovas sākumskolas ēkas telpu Nr.16., platība 

49,6 m
2
 un telpu Nr.15., platība 49,8 m

2
, Saules ielā 15, Konstantinovā, turpmāk tekstā – 

Telpa, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 

Konstantinovas pagasta nodaļas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar telpu plānu (Līguma 

pielikums Nr.1). 

3. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā 

Nr.DNP/4-1.6/14/5. 

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu un Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju 

S.Stepiņu parakstīt vienošanos par līguma grozījumiem. 

 

 

25. § 

Par dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoles rezultātiem 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ņemot vērā 2018.gada 5.septembrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļu Nr.2 un 

Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 5.septembrī notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā 

īpašuma – dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā, pārdošanu A. P. par 

izsolē nosolīto augstāko cenu: 

1.1. dzīvokli Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā – EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit euro un 00 

euro centi); 

1.2. dzīvokli Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā – EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 euro 

centi). 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā īpašuma – 

dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

26. § 

Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu 

 /Ziņo A.Gekišs/ 

 

26.1. automašīnu UAZ 3962  

 

Sakarā ar to, ka turpmāka Ķepovas pagasta pārvaldes automašīnas (kravas furgona) UAZ 

3962 ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku 

tehnisko defektu dēļ, izlaiduma gads – 1988, uzskaitē no 19.02.1999., nobraukums – 149 805 

km, atlikusī vērtība – EUR 0,00, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 6.pantu, 37.panta (1) daļas 1)punktu (pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka 

par 700 euro), likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā kustamās 

mantas novērtēšanas komisijas 05.09.2018. aktu Nr.1, 



atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt kustamās mantas – automašīnas (kravas furgona) UAZ 3962, valsts reģ.Nr. GF5617, 

atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt automašīnas UAZ 3962 pārdošanas cenu EUR 300 (t.sk. PVN). 

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par automašīnas UAZ 3962 pirkšanu iesniedzams 

Dagdas novada pašvaldībā  desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas kustamo mantu piesakās 

pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

26.2. autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 

 

Sakarā ar to, ka turpmāka Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz Sprinter 

308 ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku 

tehnisko defektu dēļ, izlaiduma gads – 2002, uzskaitē no 29.03.2005., nobraukums – 633 242 

km, atlikusī vērtība – EUR 0,00, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 6.pantu, 37.panta (1) daļas 1)punktu (pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka 

par 700 euro), likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā kustamās 

mantas novērtēšanas komisijas 05.09.2018. aktu Nr.2, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 308, valsts reģ.Nr. EJ 8603, 

atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt automašīnas autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pārdošanas cenu EUR  1800 

(t.sk. PVN). 

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pirkšanu 

iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā  desmit darba dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas kustamo mantu piesakās 

pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

26.3. autobusu PAZ 32050 

 

Sakarā ar to, ka Šķaunes pagasta pārvaldes autobuss PAZ 32050, izlaiduma gads - 2000, 

uzskaitē no 30.06.2009., atlikusī vērtība – EUR 144,36, kopš 2014.gada netiek izmantots, ir 

noņemts CSDD no uzskaites, kā arī nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, 

pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.pantu,  9.panta 3.daļu un 37.panta 

(1)daļas 1)punktu (pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro), likuma 

”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā kustamās mantas novērtēšanas 

komisijas 05.09.2018. aktu Nr.3, 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/


atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Noteikt kustamās mantas – autobusa  PAZ 32050 atsavināšanas veidu – pārdošana  par brīvu 

cenu. 

2. Apstiprināt autobusa  PAZ 32050 pārdošanas cenu EUR 550 (t.sk. PVN). 

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par autobusa PAZ 32050 pirkšanu iesniedzams 

Dagdas novada pašvaldībā  desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas kustamo mantu piesakās 

pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

26.4. traktoru Husqvarna LTH 171 

 

Sakarā ar to, ka turpmāka Andrupenes pagasta pārvaldes traktora (zāles pļāvēja) 

Husqvarna LTH 171 ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā traktora nolietojuma un 

būtisku tehnisko defektu dēļ, izlaiduma gads – 2007, uzskaitē no 24.10.2007., atlikusī vērtība – 

EUR 0,00, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.pantu, 9.panta 

3.daļu,  37.panta (1) daļas 1)punktu (pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja 

kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 

700 euro), likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā kustamās 

mantas novērtēšanas komisijas 07.09.2018. aktu Nr.4, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt kustamās mantas – traktora Husqvarna LTH 171 atsavināšanas veidu – pārdošana par 

brīvu cenu. 

2. Apstiprināt traktora Husqvarna LTH 171 pārdošanas cenu EUR  150 (t.sk. PVN). 

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par traktora Husqvarna LTH 171 pirkšanu 

iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā  desmit darba dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas kustamo mantu piesakās 

pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

27. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

27.1. “Ritumi”, Andrupenes pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.08.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.10, 7.§) 7.1.p. ”Ritumi”, Andrupenes pagastā, 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,  

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/


atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 „Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6042 009 0147, nosacīto cenu EUR 1 600,- (viens tūkstotis seši simti euro). 

/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas 

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

Ziņas”. 

 

 

27.2. “Zintiņi”, Ķepovas pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.08.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.10, 7.§) 7.3.p. ”Zintiņi”, Ķepovas pagastā, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 ”Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6080 004 0026, nosacīto cenu EUR 15 300,- (piecpadsmit tūkstoši trīs simti 

euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas 

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

Ziņas”. 

 

 

27.3. “Ezermalas iela”, Dagdā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.08.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.10, 7.§) 7.4.p. ”Ezermalas iela”, Dagdā, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 „Ezermalas iela”, Dagdā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6009 002 3031, nosacīto cenu EUR 500,- (pieci simti euro). /Novērtēšanas 

akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „ Ezermalas iela”, Dagdā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas 



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

Ziņas”. 

 

 

27.4. 1/3 domājamā daļa no NĪ “Vermonti”, Ezernieku pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.08.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.10, 7.§) 7.2.p. ”Vermonti”, Ezernieku pagastā, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Vermonti”, Ezernieku 

pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 006 0193, nosacīto cenu EUR 800,- (astoņi 

simti euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Vermonti”, Ezernieku 

pagastā, Dagdas novadā  izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 

lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas 

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

Ziņas”. 

 

28. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

28.1. “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  6044 006 0097, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Kooperatīva lauki”, Andzeļu 

pagastā, kadastra numurs 6044 006 0138, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

nav, balsošanā nepiedalās deputāti R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, 

kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6044 

006 0097  60,73 ha
 
 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raitis AZINS  – Domes deputāts;   

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  



Komisijas locekļi:  

Leontīna ŽEIMOTE  – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

28.2. “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  6044 006 0108, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu 

pagastā, kadastra numurs 6044 005 0310, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

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

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 2 

(O.Golube, V.Stikuts), balsošanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, kadastra 

numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6044 006 

0108  29,72 ha
 
 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raitis AZINS  – Domes deputāts;   

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Leontīna ŽEIMOTE  – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

29. § 

Par atļauju amatu savienošanai I.Plesņai 

/Ziņo A.Gekišs/ 
 

Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts domes deputātes un Dagdas novada Kultūras 

centra vadītājas Ineses Plesņas 2018.gada 5.septembra iesniegums ar lūgumu atļaut savienot 

amatus pašvaldībā ar vispārējās vidējās izglītības pedagoga darbu Daugavpils būvniecības 

tehnikumā IPĪV “Dagda” ar 2018.gada 10.septembri. I.Plesņa apliecina, ka amatu savienošana 

neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām ētikas normām un 

nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1. I.Plesņa Dagdas novada domes deputāta amatā tika ievēlēta 2017.gada 15.jūnijā un ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 

pirmās daļas 15.punkta izpratnē, kurai saskaņā ar Likumu nav noteikti amatu savienošanas 

ierobežojumi. 



2. Ar pašvaldības domes 2018.gada 20.jūnija lēmumu „Par Dagdas novada Kultūras centra 

vadītāja iecelšanu” (sēdes prot.Nr.8, 12.§) I.Plesņa ar 2018.gada 1.jūliju iecelta Dagdas novada 

Kultūras centra vadītājas amatā un ir uzskatāms par valsts amatpersonu likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 16.punkta izpratnē. 

3.  Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 

5.punktu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas 

amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar 

valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

4. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta ceturtajā daļā 

2.punkā noteiktajam, valsts amatpersona, kurai šā likuma 7.panta noteiktie speciālie amatu 

savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, 

zinātnieka, ārsta, profesionālā sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās 

darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.  

5. Valsts amatpersonas – publiskas personas speciālie valsts amatpersonas savienošanas 

ierobežojumi noteikti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

7.panta ceturtajā daļā, proti, publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu tikai ar šajā tiesību normā noteiktajiem amatiem. 

6. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.'panta trešā daļa 

nosaka, ka „Valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un 

šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, 

pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) 

uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.” 

7. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.'panta piektā daļa 

nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta 

pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt 

atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā" 8.'panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā 

daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, 

norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas l. punktu un citu normatīvo aktu 

prasībām.” 

Izvērojot iepriekš minēto, kā arī I.Plesņas amatu pienākumus, secināms, ka Dagdas 

novada deputāta un Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata savienošana ar vispārējās 

vidējās izglītības pedagoga darbu Daugavpils būvniecības tehnikumā IPĪV “Dagda”, nerada 

interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 15.punktu  un 

16.punktu,  6.panta ceturtās daļas 2.punktu, 7.panta ceturto daļu, 8.' trešo un piekto daļu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāts I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

Atļaut Inesei PLESŅAI, personas kods 221277-12409, savienot Dagdas novada domes 

deputāta un Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amatus ar vispārējās vidējās izglītības 

pedagoga darbu Daugavpils būvniecības tehnikumā IPĪV “Dagda” ārpus noteiktā darba laika. 

 



Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8.' 

panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai Šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Darba devēju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88) 

viena mēneša laikā no spēka stāšanas dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

30. § 

Par izmaiņā Iepirkumu komisijas sastāvā 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

 Sakarā ar Raimonda Nipera 17.09.2018. iesniegumu un Jāņa Stikuta 20.09.2018. 

iesniegumu par atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekļa amata, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 61.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, P.Tukišs, 

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

balsošanā nepiedalās deputāti V.Nipere, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atbrīvot Raimondu Niperu no Iepirkumu komisijas locekļa amata ar 2018.gada 31.oktobri. 

2. Atbrīvot Jāni Stikutu no Iepirkumu komisijas locekļa amata ar 2018.gada 31.oktobri. 

 

 

31. § 

Par ārzemju brauciena saskaņošanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

31.1. baltkrievu ansambļa “Akoļica” braucienam uz Poliju 

 

 Sakarā ar Narevkas (Polija) kultūras centra ielūgumu uz folkloras grupas “Narewczanki” 40 

gadu jubilejas pasākumu  š.g. 13.oktobrī, ņemot vērā 02.09.2017. noslēgto Sadarbības līgumu 

starp Dagdas novada pašvaldību un Narewkas pašvaldību, kā arī saskaņā ar  noteikumu “Par 

Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 

8.
1
 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, 

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

nav, balsošanā nepiedalās deputāts I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Saskaņot Dagdas baltkrievu ansambļa “Akoļica” braucienu uz Poliju dalībai folkloras 

grupas “Narewczanki” 40 gadu jubilejas pasākumā  š.g. 13.oktobrī un nodrošināt pašvaldības 

transportu.  

 

 

31.2. jauniešu braucienam uz Baltkrieviju 

 

 Sakarā ar Smorgoņas rajona deputātu padomes ielūgumu uz jaunatnes forumu  š.g. 21.-

22.decembrī Zaļesje (Baltkrievija), ņemot vērā 16.09.2017. noslēgto Vienošanos par sadarbību 

starp Dagdas novada pašvaldību un Smorgoņas pašvaldību, kā arī saskaņā ar noteikumu “Par 



Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 

8.
1
 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 trīs jauniešu braucienu uz Baltkrieviju dalībai jaunatnes forumā  

Zaļesje š.g. 21.-22.decembrī un nodrošināt pašvaldības transportu. 
 

31.3. JIC darbinieku braucienam uz Igauniju 
 

 Sakarā ar Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra 26.09.2018. iesniegumu par atļauju 

darbinieku braucienam uz Igauniju š.g. 19.oktobrī  pieredzes apmaiņā, jaunu sadarbības kontaktu 

dibināšanā, kā arī komandas saliedēšanai, saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības 

amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 8.
1
 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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 centru darbinieku braucienu uz Igauniju š.g. 19.oktobrī 

un nodrošināt pašvaldības transportu. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 35. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 1.oktobrī 

 
 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 27.septembra sēdē 

(protokols Nr.11, 1.§) 

 

 

 

GROZĪJUMI NOTEIKUMOS 

„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai  

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2)punktu 

un  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3)punktu  

 

1. Veikt grozījumu Dagdas novada pašvaldības 27.08.2018. Noteikumu „Par valsts budžeta 

mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” 23.punktā un izteikt šādā redakcijā: 

“23. Pašvaldības  izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas 

likmes, atbilstoši iedalītajiem  mērķdotācijas līdzekļiem: 

 

Nr. 

p.k. 

Pedagogu amata (profesijas) nosaukums Zemākā mēneša darba algas 

likme (EUR) 

1. Izglītības metodiķis  785  

2. Pedagogs  710   

 

2. Grozījumi noteikumos piemērojami ar 2018.gada 1.septembri. 

 

 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta  

nodaļas vadītāja                                                                                                     M.Micķeviča 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p14


                                                                                                                                                                               

 

Dagdas novada pašvaldības iestāde 

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA” 
 

Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674 

 tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts:  veseliba@dagda.lv  

 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 27.septembra sēdē 

(protokols Nr.11, 2.§) 

 

 

      

PI  ,,VSPC  ,,DAGDA”   

DIENAS  STACIONĀRA  MAKSAS  PAKALPOJUMI     

no 2018.gada 1.oktobra 

 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma  nosaukums Cena  

(EUR/ dienā) 

 

1. Pacienta izmitināšana par katru pavadīto diennakti   

(bez  ēdināšanas) 
4,00 

2. Pacienta ēdināšana (trīs reizes dienā) 5,00 

3. Aprūpētāja pakalpojumi diennaktī  

(pacientiem  ar Bartela indeksu līdz 5)    
5,00 

4. Ārstēšanās dienas stacionārā bez ārsta nosūtījuma 

(atbildīgais par ārstēšanas procesu – dienas stacionāra 

ārsts) 

21,00 

 

 

 

 

 Iestādes vadītājs       A.Badūns 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

mailto:veseliba@dagda.lv


 

 

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada  27.septembra sēdē   

(protokols Nr.11, 11.§ ) 

 

 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 

amatu saraksti un mēnešalgas 
 

 

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas  

amatu saraksts un mēnešalgas  

ar grozījumiem no  2018.gada 1.septembra 

 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits 
Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī 

(EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Nodaļas vadītājs 1 950 950 12 

2. Izglītības darba speciālists 1 750 750 7 

3. Skolotājs logopēds  * 0,5 710 355 - 

4. Izglītības psihologs  * 0,6 710 426 - 

 Kopā:  3,1  2481  

 

*   ar 01.09.2018. palielināta mēnešalga no 680 €  līdz 710 € štata vienībām “Skolotājs 

logopēds” un “Izglītības psihologs”. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        A.Trūlis 

 

 



 

 

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada  27.septembra sēdē   

(protokols Nr.11, 11.§ ) 

 

 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 

amatu saraksti un mēnešalgas 

 

 

12. Sociālā dienesta darbinieku amatu saraksts un mēnešalgas  

ar grozījumiem no 2018.gada 1.novembra 
 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī 

(EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

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

2. Sociālā dienesta vadītāja vietnieks 

/sociālais darbinieks darbam ar 

ģimeni un bērniem  

1 

 

800,- 800,00 8 

3. Sociālais darbinieks darbam ar 

veciem cilvēkiem un invalīdiem * 
1 

 

750,- 750 

 

8 

4. Sociālais darbinieks darbam ar 

pieaugušām personām * 
1 

 

750,- 750 

 

8 

5. Sociālās palīdzības organizators                    

(Dagdas pilsētā) 

1 720,- 720,00 8 

6. Sociālais darbinieks                  

(Dagdas pagastā) 

1 720,- 720,00 8 

7. Sociālais darbinieks               

(Andrupenes pag.) 

1 720,- 720,00 8 

8. Sociālais darbinieks *                      

(Ezernieku pag.)  
0,5 

 

720,- 360 

 

8 

9. Sociālais darbinieks  

(Asūnes pag.) 

0,75 720,- 540,00 8 

10. Sociālais darbinieks  

(Andzeļu pag.) 

0,75 720,- 540,00 8 

11.  Sociālais darbinieks  

(Konstantinovas pag.) 

0,75 720,- 540,00 8 

12. Sociālais darbinieks * 

(Šķaunes pag.) 
0,5 

 

720,- 360 

 

8 

13. Sociālais darbinieks  

(Bērziņu pag.) 

0,5 720,- 360,00 8 

14. Sociālais darbinieks  

(Svariņu pag.) 

0,5 720,- 360,00 8 

15. Sociālais darbinieks * 

(Ķepovas pag.) 
0,25 

 

720,- 180 

 

8 

16. Sociālais aprūpētājs * 0,25 

 

580,- 145 8 



17. Klientu apkalpošanas speciālists * 

(uz Sociālā darbinieka prombūtnes 

laiku)  

0,25 

 

670,- 167,50 

 

6 

18. Datu ievades un apstrādes operators 0,25 

 

670,- 167,50 6 

19. Sociālais darbinieks darbam ar 

ģimeni un bērniem ** 
0,75 750,- 562,50 8 

 Kopā:  12,75/13 

 
 9535/9702,50 

 
 

 

*   ar 01.11.2018.  štata vienību slodze palielināta (3.,4) un samazināta (8., 12.,15., 16., 17.); 

**  ar 01.11.2018.  ieviesta papildus štata vienība „Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un 

bērniem” 0,75 slodze ar mēnešalgu 750 €. 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        A.Trūlis 

 

 



Pielikums  

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 27.septembra sēdes 

protokolam Nr.11, 12.§ 

 
Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistra izmaiņu saraksts 

 
Andrupenes pagastā 

1-26 Golovanovka – Astašova – saīsināt līdz pēdējai mājai, atstāt ~ 0.3 km; 

 

Andzeļu pagastā 

2-18 Zigmaņi – Kuiki (S) ~ 0.25-1.15 izslēgt; 

 

Asūnes pagastā 

3-1 Kaitra – Ustje (S) izslēgt ~ 1.68 km Meļeva-Ustje; 

3-11 Meņģi – Bogdānu mežs (S) viss 1.05 km; 

 

Dagdas pagastā 

5-10 Ozoliņi – Komplekss (P), viss 0.20 km; 

05-1 Ozoliņu iela gals (P) ~ 0.900-1.165 km; 

 

Ezernieku pagastā 

6-4 Ezernieki – Garavatka (P) daļēji pievienot 6-3 Bērnudārza pievedceļam; 

6-5 Ivanovka – Garaudži daļēji apvienot ar 6-37 Ivanovka – Jaunpūpoli,  

       izslēdzot 6-37 vidusposmu (S); 

6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi (P) izslēgt vidusposmu; 

6-17 Šusti – Patmaļnīki (P) saīsināt līdz īpašumam “Gobas”; 

6-19 Egļova – Primisļi (P) saīsināt uz pusi; 

6-20 Egļovas kapsētas pievedceļš (P) saīsināt uz pusi; 

6-22 Primisļi – Ludzglova (P/S) saīsināt līdz kapiem; 

6-29 Zeņkova – Sitņica (S) saīsināt līdz Garavatkai; 

6-32 Basaligi – Šustiki (S) saīsināt uz pusi; 

6-33 Juguļi – Gostiņi pievienot daļu no 6-40 Andžāni – Lubgaņi – Gostiņi (P/S),  

        izslēgt vidusposmu, atstājot līdz Lubgaņiem; 

6-34 Pontogi – Cvikļi (P/S) izslēgt; 

6-42 Novomisļi – Rukši (P/S) saīsināt līdz īpašumam “Zvirbuļi”; 

6-45 L.Tiršova – M.Tiršova (P/S) izslēgt; 

6-46 L.Tirševa – Noviki (P) izslēgt; 

 

Ķepovas pagastā 

8-2 Apaļi – Vorzova (P) izslēgt posmu ~ 2.31 km; 

8-6 Neikšāni – L.Katriņiški (P) izslēgt posmu ~ 0.64 km; 

8-11 Lukšova – Perveļova (P) izslēgt posmu ~ 0.57 km; 

8-13 Katriņiški – Neikšāni (P) izslēgt posmu ~ 0.54 km; 

8-15 Vorzova – Sumkova (P) izslēgt visu ceļu 1.12 km; 

8-17 Blusova – Ķepova (P) izslēgt posmu ~ 1.46 km; 

 

Svariņu pagastā 

9-5 Svarinci-Vilgerti-Reiniki (P/S) izslēgt vidusposmu ~ 0.5-2.83; 

9-14 Svarinci-Ruskuļeva (P) izslēgt visu ceļu; 

9-16 Augļu dārzs-Ruskuļova (P/S) izslēgt; 



9-17 Kairiši-Babrovščina-Spogeva (P/S) izslēgt vidusposmu; 

9-22 Pušča-Zabolotniki (P) izslēgt visu ceļu; 

 

Šķaunes pagastā 

10-17 Landskorona-Valsts mežs (P) saīsināt līdz 1 km; 

10-30 Novički-Zlidniki (S) izslēgt. 

 

 

Pēc uzmērīšanas ceļu garums tiks precizēts. 
 

P – pašvaldības 

S – servitūts  

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A.Trūlis 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja 

ceļu meistars A.Belkovskis 

65681727 


