
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

e-pasts: dome@dagda.lv 

 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Dagdā Nr. 4 2018.gada 26.februārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:30. 

Sēdi atklāj plkst. 16:30. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

10 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, Viktors 

Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

izpilddirektors Artjoms Gekišs; zemes lietu speciālists Juris Priluckis;;  

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska;  

datorspeciālists Gints Runis. 

 

Nepiedalās – 

5 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ), Juris Kavuns (personīgo apstākļu dēļ), 

Aivars Plotka (personīgo apstākļu dēļ), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ), Pēteris 

Tukišs (personīgo apstākļu dēļ). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Konstantinovas sākumskolas likvidāciju. 

2. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Trūlim. 

3. Par adreses piešķiršanu. 

 

 

1. § 

Par Konstantinovas sākumskolas likvidāciju 

/Ziņo A.Trūlis; A.Gekišs, V.Nipere/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā iestāde Konstantinovas 

sākumskola  2017./2018.m.g. realizē izglītības programmas: vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma (01011111) un pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma 

(11011111).  



Pirmsskolas izglītības programmu 2017./2018.m.g. apgūst 14 audzēkņi, bet 

pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu – 14 izglītojamie. Skolā strādā 7 

pedagogi (t.sk. 4 amatu savienošana).  

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu koncepcijā 2017.-2021.gadam definēts, 

ka Konstantinovas sākumskola 2018./19. m.g. ir patstāvīga izglītības iestāde vai kādas 

lielākas iestādes filiāle, atkarībā no skolēnu skaita, ja vēl nav likvidēta.  

2018./19.m.g. plānots, ka pirmsskolas  grupā  tiks uzņemti 14 bērni  un  1.-6.klasē 

mācīsies 18 skolēni. 

Likvidācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti - modernizēt mācību vidi, 

paplašināt piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību. 

 

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

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

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Nipere),  

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Likvidēt Konstantinovas sākumskolu, reģistrācijas numurs 4211900554, juridiskā 

adrese: Saules iela 15, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., ar 

2018.gada 31.augustu. 

2. Izveidot Konstantinovas sākumskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors, 

       Komisijas locekļi: 

Marija Micķeviča – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, 

Daina Jakovele – Konstantinovas sākumskolas direktora p.i., 

Solvita Stepiņa – Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Uzdot likvidācijas komisijai organizēt skolas materiālo līdzekļu inventarizāciju un 

veikt nepieciešamās darbības iestādes likvidācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā. 

4. Uzdot Konstantinovas sākumskolas direktora p.i. D.Jakovelei: 

4.1.informēt iestādes pedagogus un darbiniekus par skolas likvidāciju un veikt 

nepieciešamās darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām minētā procesa 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.2.līdz 2018.gada 31.augustam nodot Konstantinovas sākumskolas pastāvīgi un ilgstoši 

glabājamās lietas glabāšanai valsts arhīvā, bet īslaicīgi glabājamos dokumentus – 

Konstantinovas pagasta pārvaldei. 

5. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai : 

5.1. saskaņot Konstantinovas sākumskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju; 

5.2.nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam paziņojumu par Konstantinovas 

sākumskolas likvidāciju. 

6. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti 

no pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem.  

7. Publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par 

Konstantinovas sākumskolas likvidāciju (pēc saskaņošanas ar IZM). 

8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

 

 

 



2. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Trūlim 

/Ziņo S.Viškure, A.Trūlis/ 

 

Izskatījusi Domes priekšsēdētāja Aivara Trūļa 26.02.2018. iesniegumu par ikgadējā 

atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1. un 2.daļu un Dagdas 

novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.7.punktu, saskaņā ar 

Dagdas novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu 

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

lemšanā nepiedalās A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Trūlim ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas – no 2018.gada 5.marta līdz 18.martam  

(ieskaitot) – par darba laika periodu no 2016.gada 5.maija līdz 2017.gada 4.maijam. 

 

2. Noteikt, ka Aivara Trūļa prombūtnes laikā – no 2018.gada 5.marta līdz 18.martam  

(ieskaitot) – Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Domes 

priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.  

 

 

3. § 

Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot A. D., personas kods …, deklarēta adrese …., iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 26.02.2018.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.689 “Adresācijas noteikumi” 15.punktu,  

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

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 004 0070, 

īpašumā “Ļoļāni” piešķirt adresi “Ūdensrozes”, Klismeti, Andzeļu pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 40. 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 26.februārī 

 

 


