
 
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. 1 2019.gada 31.janvārī 

                                                                                                                                                           

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, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere,  

Raimonds Nipers, Olga Golube, Juris Kavuns, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, 

Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Anatols Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

- izpilddirektors Artjoms Gekišs;   

- sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;  

- juriskonsults Jānis Stikuts;  

- nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;  

- finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša; VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns;  

- izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča;  

- PII “Saulīte” vadītāja Inese Domkova;   

- sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;  

- informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

1 deputāts: Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ). 

 

Darba kārtība: 

 

Sēdes slēgtā daļa 

1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.  

Sēdes atklātā daļa 

2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2018.gadā.  

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās 

palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

6. Par Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

7. Par Dagdas novada attīstības programmas 2020.-2026.g. izstrādi. 

8. Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā. 



9. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu. 

10. Par piemaksas noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem par kvalitātes pakāpi. 

11. Par sporta pasākumu plānu 2019.gadam. 

12. Par kultūras pasākumu plānu 2019.gadam. 

13. Par atļauju zemes nomas nodošanai apakšnomā. 

14. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu. 

15. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

16. Par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu. 

17. Par  neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām. 

18. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

19. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. 

20. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

22. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 

24. Par adreses piešķiršanu būvei. 

25. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 

26. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi. 

27. Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām. 

28. Par Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” cenrādi. 

29. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

30. Par ziedojuma pieņemšanu no “Velku biedrības”. 

31. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā. 

32. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamajam īpašumam  “Darbnīcas”, Andzeļu 

pagastā. 

33. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamajam īpašumam “Kooperatīva lauki”, 

Andzeļu pagastā. 

34. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Dilanis T”. 

35. Par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 atsavināšanu. 

36. Par braucienu saskaņošanu uz ārvalstīm 2019.gadā. 

37. Par pašvaldības izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā. 
 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis  ierosina izslēgt no izsludinātās darba kārtības 7.jautājumu, jo 

pašlaik tiek apspriesta iespēja pagarināt spēkā esošo Dagdas novada Attīstības programmu 

2013.-2019.gadam. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

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 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 7.jautājumu - Par Dagdas novada 

attīstības programmas 2020.-2026.g. izstrādi. 

 

 

SĒDES SLEGTĀ DAĻA  

 

1. § 

Par sociālo palīdzību krīzes situācijā 



/ Ziņo E.Trūle/ 

 

    Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes situāciju 

personas mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem, pamatojoties uz 

Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas 

novadā” 15.1 un 15.4 punktu,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Piešķirt  vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 1290.00 (viens tūkstotis divi 

simti deviņdesmit euro 00 centi)  apmērā. 

 

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

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

SĒDES ATKLĀTĀ DAĻA  

 

2. § 

Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2018.gadā 
/Ziņo E.Trūle/ 

 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2018.gadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

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

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

noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”, 

2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem nr.2017/10 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam 

bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada 21.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”, 
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 

2018.gadā: 
 

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

Dagdas novada sociālais dienests 2018.gadā izlietojis  EUR 333 455,-   
jeb 87,29 %,  t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 158 883,- jeb 79,45 %; 

1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 27 578,-  jeb 69,99 %; 
1.3. citiem pabalstiem –  EUR 146 994,-   jeb 80,74 %. 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās 

pieaugušām personām izlietoti  EUR 149 392,09 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 51 

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

nepilngadīgām personām izlietoti  EUR 2 925,37 un pakalpojumu saņēmusi 1 persona 

(līdz maija mēnesim). 



4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2018.gadā izlietoti EUR 21 257,70  

aprūpējot dzīvesvietā vidēji 23 personas. 

5. 2018.gadā Dagdas novadā 742 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā piešķirts 

trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 933 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī, izvērtējot 66 

mājsaimniecības, 89 personām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.    
6.  2018.gadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība kopā 

sniegta 1891 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2688 personas. 
7. 2018.gadā  pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas vidēji 28 pieaugušas personas ar 

invaliditāti un 1 bērns  - invalīds. 
8. 2018.gadā  1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā kā 

vardarbībā cietusi pilngadīga persona par pašvaldības līdzekļiem un 4 personas kā 

vardarbībā cietušas saņēmušas valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. 
 

 

3. § 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2017/9  

“Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 

43.panta trešo daļu, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/1 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās 

palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM 

par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus 

publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2019/1 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  

 

 

4. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

L. S. 
 

Izskatījusi Ņ. S. iesniegumu (reģ.Nr. 3-2.5/18/880) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu L. S. 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, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu L. S. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

par nekustamo īpašumu “Sirsniņi”, Asūnes pagastā 

 

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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas 

2019.gada 16.janvāra pieprasījumu Nr.00694/029/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par 

nekustamā īpašuma “Sirsniņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 006 

0086, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumu par zemi EUR 2579.38 (EUR 1951.45 – nesamaksātā nodokļa 

summa un EUR 627.93 – nokavējuma nauda uz 30.01.2019.) apmērā par SIA “Experience” 

piederošo nekustamo īpašumu “Sirsniņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra 

numuru 6046 006 0086, 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 Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 

/Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts/ 

 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu, 21.panta pirmās daļas 

12), 13) punktu, 41.panta pirmās daļas 2)punktu un Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmo un otro daļu, 26.panta trešo daļu, 

27.panta trešo daļu, 42.panta devīto daļu, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

Pielikumā: Nolikums uz 7 lapām. 

 

 



7. § 

Par Dagdas novada attīstības programmas 2020.-2026.g. izstrādi 

 

 

Jautājums izslēgts no darba kārtības. 

 

 

8. § 

Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

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

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

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma 

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

pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti un bērniem kvalitatīvai institucionālai aprūpei un 

minētās ieceres īstenošana paredzēta ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finanšu 

atbalstu. 

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

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

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

īstenošanu. 

Pašvaldībai kā Sadarbības partnerim Projektā atbilstoši Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānam (turpmāk tekstā - DI plāns) ir jānodrošina izvēlēto sabiedrībā 

balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz projekta 

pieteikums Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 

vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā 

projektu atlases kārtā”.  

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

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales reģiona pašvaldībās, 

paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko infrastruktūras 

attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros. 

2018.gada 19.aprīlī Dagdas novada dome pieņēma lēmumu “Par piedāvāto 

infrastruktūras risinājumu un gatavību veidot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru Dagdas novadā” (protokols Nr.6, 5.§), ar kuru saskaņoja šādu sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanu Dagdas novadā: 

1.3.1. Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide, atrašanās vietas adrese -  Brīvības 

iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

1.3.2. Personas ar GRT; DAC izveide, atrašanās vietas adrese - Skolas iela 6, Dagda, 

Dagdas novads, LV-5674. 

1.3.3. Personas ar GRT: Specializēto darbnīcu izveide, atrašanās vietas adrese - 

Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

Uzsākot darbu pie projekta iesnieguma sagatavošanas, Dagdas novada pašvaldība 

saprata, ka nav iespējas atbrīvot ēku Skolas ielā 6, Dagdā un izmantot šo ēku sabiedrībā 

balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai. Ēka Skolas ielā 6, Dagdā tika 

iekļautā DI plānā, kā pagaidu variants, labāka risinājuma meklēšanai. Pašlaik administratīvajā 

ēkā Skolas ielā 6, Dagdā atrodas Tūrisma informācijas centrs, kuram pielāgotā ekspozīciju 



zāle un noliktavas, kur glabājas inventārs aktīvam tūrismam (velosipēdi, ķiveres, slēpes utt). 

Kā arī šajā ēkā atrodas dzimtsarakstu nodaļa un svinīgo ceremoniju zāle, vides un 

tautsaimniecības nodaļa ar noliktavu-garāžu inventāra glabāšanai un tehnikas novietošanai.  

 2018.gada rudenī pilnībā atbrīvojās pašvaldības ēka Brīvības ielā 29, Dagdā. Dagdas 

novada pašvaldības DI vadības grupa, pieaicinot Dagdas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāju un izpilddirektoru, kā arī Dagdas novada būvvaldes speciālistus, 2018.gada 

16.oktobrī apsekoja ēku Brīvības iela 29, Dagdā. DI grupas dalībnieki un citi pašvaldības 

pārstāvji konstatēja, ka ēkā Brīvības iela 29, Dagdā ir iespējams izveidot visus trīs DI plāna 

paredzētus sabiedrībā balstītus sociālus pakalpojumus, ņemot vērā Labklājības ministrijas 

skaidrojumus un ieteikumus. 

 Ēka Brīvības ielā 29, kurā  bija plānots attīstīt pakalpojumus, pašlaik ir tukša, tā ir 

atsevišķa vienstāva ēka, blakus tai atrodas veco ļaužu pansionāts, poliklīnika, dienas 

stacionārs, kur tiek sniegti sociālās aprūpes medicīniskie pakalpojumi (fizioterapija, 

diagnostika, ģimenes ārstu prakses u.c.). Attīstot visus Latgales plānošanas reģiona DI plānā 

paredzētus sabiedrībā balstītus sociālus pakalpojumus vienā ēkā, pašvaldība nodrošinātu 

pilnīgu telpu nodalīšanu, veidojot atsevišķas telpas un ieejas.  

 2018.gada 29.novembrī Dagdas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 19.§) 

“Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā”: 

“1. Izveidot šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā: 

1.1. Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide, atrašanās vietas adrese:  Brīvības iela 29, 

Dagda, Dagdas novads, LV-5674.  

1.2. Personas ar GRT:  DAC izveide, atrašanās vietas adrese: Brīvības iela 29, Dagda, 

Dagdas novads, LV-5674. 

1.3. Personas ar GRT: Specializēto darbnīcu izveide, atrašanās vietas adrese: Brīvības iela 

29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.” 

 2019.gada 7.janvārī Dagdas novada pašvaldībā notika sapulce, kurā piedalījās Dagdas 

novada pašvaldības pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvji un Latgales plānošanas reģiona 

pārstāvji. Sakarā ar grozījumiem Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā un 

ņemot vērā Labklājības ministrijas 2018.gada 13.decembra vēstuli, kurā norādīts, ka nav 

atbalstāma visu pakalpojumu izveidošana vienā ēkā Brīvības ielā 29, Dagdā, tika meklēts 

labākais infrastruktūras risinājums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izveidei. 

Sapulces laikā tika atrasts alternatīvs risinājums – ēkā Brīvības ielā 29, Dagdā izveidot 

tikai grupu dzīvokļu pakalpojumu (8 personām ar GRT), bet dienas aprūpes centra 

pakalpojumu iepirkt no nevalstiskās organizācijas (NVO), ar nosacījumu, ka NVO 

reģistrēsies kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Kā arī sapulces laikā tika izlemts neizveidot 

specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT, bet nepieciešamības gadījumā arī šo 

pakalpojumu iepirkt. Deinstitucionalizācijas procesā projektā iesaistītām personām ar GRT 

tiks nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi. 

Ņemot vērā labas prakses piemērus, Dagdas novada pašvaldība vēlas izveidot kvalitatīvu 

grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar GRT, līdz ar to nepieciešams ieguldīt lielus 

līdzekļus ēkas pārbūvei un pakalpojuma izveidošanai. Dagdas novada pašvaldība plāno visu 

ERAF projekta īstenošanai paredzēto finansējumu (kopējais attiecināmais finansējums 166 

916.00 euro, t.sk. ERAF finansējums 141878.60 euro) ieguldīt grupu dzīvokļu pakalpojuma 

izveidošanai ēkā Brīvības ielā 29, Dagdā. 

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

punktu 

“Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību 

saskaņotu šo noteikumu 35.11.5. apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā 

īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā 

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

vērtības katrai pašvaldībai”. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Izveidot šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā – 

Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide (8 vietas), atrašanās vietas adrese:  

Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.  

2. Lūgt grozīt Latgales plānošanas reģiona DI plānā 2018.-2020.g. (izstrādāts Latgales 

plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005 ietvaros) iekļauto Dagdas novada pašvaldības 

infrastruktūras attīstības risinājumu – izņemt no DI plāna 34.tabulā 1.3.2. un 1.3.3. 

apakšpunktus. 

3. Saskaņot nodomu protokolu ar nevalstisko organizāciju – biedrību “Dagdas invalīdu 

brālība “NEMA” par dienas aprūpes centra pakalpojumu iepirkšanu. /Pielikumā: Nodomu 

protokols/ 

4. Atcelt Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmumu (protokols Nr.14, 19.§) “Par 

grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

9. § 

Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

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, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un 

pansionāta pakalpojuma izmaksas vienai personai mēnesī  520,00 EUR   un vidēji dienā 

17,08 EUR no 2019.gada 1.februāra.   

2. Ar 01.02.2019. atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 21.12.2017. lēmumu “Par 

VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu” (protokols 

Nr.17, 4.§). 

Pielikumā: Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme. 

 

 

10. § 

Par piemaksas noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem par kvalitātes pakāpi 

/Ziņo M.Micķeviča/ 

 



 Lai nodrošinātu piemaksu Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

pedagogiem par iegūto pedagogu profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, 

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

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

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

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

 

1. Noteikt Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiem par iegūto 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi šādu piemaksas apmēru: 

1.1. par 1.pakāpi – EUR 45,00; 

1.2. par 2.pakāpi – EUR 60,00; 

1.3. par 3.pakāpi – EUR 75,00. 

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā nepieciešamo finansējumu lēmuma 1.punktā 

minētās piemaksas nodrošināšanai.  

 

 

11. § 

Par sporta pasākumu plānu 2019.gadam 

/Ziņo V.Nipere/ 

 

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

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt Dagdas novada sporta pasākumu plānu 2019.gadam.  

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā sporta pasākumu organizēšanai un sportistu 

atbalstīšanai plānotos līdzekļus saskaņā ar tāmi. 

Pielikumā: Sporta pasākumu plāns un tāme. 

 

 

12. § 

Par kultūras pasākumu plānu 2019.gadam 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

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

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

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 

(J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2019.gadam.  

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā kultūras pasākumu organizēšanai plānotos 

līdzekļus saskaņā ar tāmi. 

Pielikumā: Kultūras pasākumu plāns un tāme. 

 

Izgāja deputāts A.Gžibovskis. 

 

13. § 

Par atļauju zemes nomas nodošanai apakšnomā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

13.1. A.B. Andzeļu pagastā 



 

 Izskatot A. B. iesniegumu (reģistrēts 28.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/933) par iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam A. B. nodot apakšnomā T. K. daļu t.i. 1,0 ha no 

zemes vienības Andzeļu pagastā ar  kadastra apzīmējumu 60440050190 uz 10 gadiem. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto 

platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību. 

3. 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. 

 

 

13.2. K.K. un A.Č. Dagdas pagastā 

 

 Izskatot K. K. un A. Č. iesniegumu (reģistrēts 21.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/48) par 

iznomātās zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniecēm K. K.  un A. Č. nodot apakšnomā A. K. 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 6,9 ha platībā Dagdas pagastā ar  kadastra 

apzīmējumu 60540040220 uz 5 gadiem. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto 

platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību. 

3. 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. 

 

 

14. § 

Par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

ar K.K. Asūnes pagastā 

 

Izskatot K. K. iesniegumu (reģistrēts 21.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/49) par iepriekš noslēgto 

zemes nomas līgumu pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts: 

- 19.04.2018. tika noslēgti lauku apvidus zemes nomas līgumi Asūnes pagastā ar Ē. P. par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60460050234 un 

60460050277, iznomāšanu līdz 31.12.2023.  

- Ē. P. miris 18.08.2018.  



- saskaņā ar 15.01.2019. zvērinātā notāra izsniegto mantojuma apliecību Nr.166, 

mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu apstiprināta pirmās šķiras mantiniece K. 

K.. 

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

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

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

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās J.Kavuns, A.Plotka, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Pārslēgt 19.04.2018. lauku apvidus zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekrītošām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60460050234 un 60460050277, piešķirot 

zemes nomas tiesības K. K.. 

2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līgumu nosacījumus. 

3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunus zemes nomas līgumus. 

4. 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 neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

M.G. Asūnes pagastā 

 

Izskatot M. G. iesniegumu (reģistrēts 20.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/926) un 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt M. G. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.01.2025. uz pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460040255, daļu, t.i. uz 0,5 ha 

platībā. 

2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus 

PVN) gadā par zemesgabalu. 

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

nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām. 

4. 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 neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 



O.L. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot O. L. iesniegumu (reģistrēts 10.01.2018. Nr.3-1.11.5/19/30) un 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt O. L. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 30.04.2025. uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes starpgabalu, 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 60420040385, 

Andrupenes pagastā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN), bet ne mazāk 

kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemesgabalu. 

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

nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām. 

4. 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  neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu  

personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

17.1. I.A. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot I. A. iesniegumu (reģistrēts 09.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/27) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt I. A. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.01.2025. uz pašvaldībai 

piekrītošo, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodoto, zemes vienību daļām: 

1.1. 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920060293; 

1.2. 0,8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920063290; 

1.3. 3,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920063289. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN). 

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

nomas līguma pagarināšanu. 

4. 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. 

 

Atgriezās deputāts A.Gžibovskis. 



 

17.2. S.V. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot S. V. iesniegumu (reģistrēts 18.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/44) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Pagarināt S. V. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.01.2025. uz pašvaldībai 

piekrītošo, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodoto, zemes vienību daļām: 

1.1. 1,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920060293; 

1.2. 1,4 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920063290; 

1.3. 2,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920063294. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN). 

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

nomas līguma pagarināšanu. 

4. 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 apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

J.P. Ķepovas pagastā 

 

     Izskatot J. P. iesniegumu (reģistrēts 28.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/817), 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” 17. punktu, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt J. P.  zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040120.  

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

(plus PVN). 

3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu. 

4. 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. 

 

 

19. § 

Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu 



/Ziņo V.Masjuks/ 

 

 Izskatot zemes nomnieku iesniegumus 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, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

 Pagarināt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem sekojošiem zemes nomniekiem 

uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Zemes nomnieks Iznomātās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 

Iznomātā 

platība, 

ha 

Termiņš  

1. Andrupenes 

pagasts 

A. T. 6042 004 0298 0,2  

30.04.2029. 6042 004 0299 1,0 

6042 003 0085 4,8 

2. Šķaunes pagasts J. C. 6092 006 0317 1,4 31.12.2028. 

3. Bērziņu pagasts J. V. 6050 004 0406 0,7 31.12.2028. 

6050 004 0156 11,8 

4. Bērziņu pagasts G. V. 6050 005 0060 4,0 31.12.2028. 

5. Ezernieku pagasts V. L. 6056 005 0311 6,0 31.03.2029. 

6. Ezernieku pagasts F. K. 6056 006 0057 9,0 31.03.2029. 

6056 006 0100 9,2 

7. Dagdas pagasts V. A. 6054 001 0183 0,6 31.03.2029. 

6054 001 0292 1,3 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām. 

 

 

Izgāja deputāts A.Plotka. 

20. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

20.1. Ē.P. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot Ē. P. iesniegumu (reģistrēts 18.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/45), konstatēts: 

- ar Ē.P. 29.03.2016. noslēgts zemes nomas līgums Nr. SKN/7-2/16/5 uz pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām, kadastra apzīmējums 609200603288, 60920060293, 

60920063392 un 60920063289, iznomāšanu līdz 31.12.2025. lauksaimnieciskai darbībai; 

- Ē.P. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

609200603288, 60920060293, 60920063392; 

- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 



1. Izbeigt Ē. P. zemes nomas tiesības ar 01.02.2019. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 609200603288, 60920060293, 60920063392. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju veikt izmaiņas 29.03.2016. noslēgtajā 

zemes nomas līgumā Nr. SKN/7-2/16/5, noslēdzot attiecīgu vienošanos par zemes nomas 

līguma grozījumiem līguma 1.1.punktā. 

3. 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. 

 

 

20.2. L.L. Svariņu pagastā 

 

 Izskatot L. L. iesniegumu (reģistrēts 23.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/57), pamatojoties uz 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt L. L.  zemes nomas tiesības ar 01.02.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60900010262. 

2. 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. 

 

 

20.3. D.G. Svariņu pagastā 

 

 Izskatot D. G. iesniegumu (reģistrēts 23.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/56), pamatojoties uz 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt D. G. zemes nomas tiesības ar 01.02.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60900010350. 

2. 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. 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

“…”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot zemes īpašnieces Ā.Š. pilnvarotās persona A. S. iesniegumu (reģistrēts 

21.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/50), 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, Ministru 



kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”…” nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr. … Andrupenes pagastā.  

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … 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). 

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

4. 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. 

 

 

Atgriezās deputāts A.Plotka. 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

22.1. “…”, Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot V. K. un E. B. iesniegumu (reģistrēts 28.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/935) par  

nekustamā īpašuma “…” 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, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma “…”, kadastra Nr…., sadalīšanai, atdalot atsevišķi vienu (1) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ….  

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

apzīmējumu ….  

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

  

22.2. “…” Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot Ē.A. iesniegumu (reģistrēts 22.01.2018. Nr.3-1.11.5/19/53) par  īpašuma “…” 

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, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 



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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…., sadalīšanai, atdalot atsevišķi vienu (1) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ….  

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

apzīmējumu ….  

3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem … un … 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. 

5. 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. 

 

 

22.3. “…” Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot J.U. iesniegumu (reģistrēts 30.01.2019. Nr.3-1.11.5/19/71) par  īpašuma “…” 

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, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…., sadalīšanai, atdalot atsevišķi vienu (1) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ….  

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

apzīmējumu ….  

3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem … un … mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz 

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

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz - 

fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302). 

5. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

6. 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. 

 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

“…” Šķaunes pagastā 
 



 Izskatot SIA “Mērniecības risinājumi Latgale” iesniegumu (reģistrēts 23.01.2019., Nr.9-

4.1/19/1), pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” 14.panta 2.daļu, 

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt SIA “Mērniecības risinājumi Latgale” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu … sadalei 2 atsevišķās 

zemes vienībās Šķaunes pagastā. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 6,0 ha, 

saglabāt adresi: "…", …., Dagdas nov., LV-5695, saglabāt esošo nekustamā īpašuma 

nosaukumu „…”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 8,1 ha, 

piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „…”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

4. 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. 

 

24. § 

Par adreses piešķiršanu būvei Bērziņu pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

 Saņemts UAB “Marmast” pilnvarotās personas E. A. iesniegums (reģistrēts 

23.01.2019., Nr.3-1.11.5/19/60) par jaunas adreses piešķiršanu jaunbūvei – sakaru tornim. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

17.panta 4
1
.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 9.punktam,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt adresi jaunbūvei – …..ar kadastra apzīmējumu …: "…", …., Dagdas nov., LV-

5697. 
2. 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. 

 

 

25. §  

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

I.Tukiša iepazīstināja ar grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”: 

- pamatbudžeta ieņēmumu daļā noteikt 9 833 607 EUR jeb mīnus 63 269 EUR, aizņēmuma 

apjomu – 124 000 EUR jeb mīnus 296 000; 



- pamatbudžeta izdevumu daļā noteikt 9 679 493 EUR jeb mīnus 204 031 EUR ar līdzekļu 

atlikumu gada beigās 154 114 EUR jeb plus 140 762 EUR; 

- speciālais budžets un ilgtermiņa saistību apjoms bez izmaiņām. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina balsot par saistošo noteikumu „Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” pieņemšanu.  

 

Atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka),  „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs). 

 

Lēmums par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” nav pieņemts, 

jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

 

26. § 

Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi  

/Ziņo I.Tukiša / 

 

I.Tukiša informēja par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi: 

- pamatbudžeta ieņēmumu daļā –  9 753 596 EUR  jeb  99,19 %, t.sk. atlikums gada sākumā 

293 163 EUR; izdevumu daļā  –  9 427 970 EUR jeb 97,40  % un līdzekļu  atlikums gada 

beigās 325 626 EUR; 

- speciālā budžeta ieņēmumu daļā  –  825 880 EUR  jeb 66,48  %, t.sk. atlikums gada sākumā 

23 663 EUR; izdevumu daļā   –  785 940 EUR jeb  63,57  % un līdzekļu atlikums gada beigās  

39 940 EUR. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina balsot par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka),  „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs). 

 

Lēmums par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu nav pieņemts, jo 

tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

 

27. § 

Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

I.Tukiša iepazīstina ar plānotajiem pašvaldības vadības, administrācijas, iestāžu un 

struktūrvienību amatu sarakstiem un amatalgām no 1.februāra. Izmaiņas tiek noteiktas, lai 

izlīdzinātu algu starpību amata mēnešalgu grupas ietvaros, ņemot vērā amatu veicēju 

pienākumus un atbildības pakāpi. Iepriekšējā gadā darbiniekiem ar atalgojumu līdz 500 eiro 

tika palielinātas algas par 50 eiro, pārējiem bez izmaiņām. Ja tiek apstiprināts piedāvātais 

variants, kurš tika atbalstīts komitejās, tad plānotais algas fonds 2019.gadā pagastu pārvaldēs 

palielināsies par 49 866 eiro, izglītības iestādēs – 34 598 eiro, pārējās iestādēs – 50 716 eiro, 



domes vadībai un administrācijai – 89 742 eiro. Attiecībā ar 2018.gadu algu likmju 

palielināšanai papildus būs nepieciešami 170 772 eiro. 

R.Nipere uzskata, ka vienādām amata vienībām jābūt arī vienlīdzīgam atalgojumam, taču 

atbilstoši veicamajiem pienākumiem varētu pārskatīt slodzes. 

J.Kavuns izteicās, ka nav pieņemami, ka zemākajām kategorijām nav paaugstināts, bet 

augstākajām – līdz 200 eiro un vairāk. 

R.Nipers uzskata, ka algu apmēram jāatbilst darba rezultātiem un amatu skaitu pašvaldībā 

būtu jāizvērtē neatkarīgajai personāla atlases kompānijai. 

V.Stikuts piekrīt, tam, ka alga jānopelna un neiebilst par algu palielināšanu darbiniekiem, taču 

šobrīd vēl nav apstiprināts valsts budžets, tāpēc ieteikums atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz 

aprīlim.  

I.Tukiša paskaidro, ka 2019.gada valsts pagaidu budžetā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

likuma normu izpildei ir paredzēts finansējums un Dagdas novadam attiecībā pret 2018.gadu 

ir + 224 890 eiro.   

A.Plotka aizrāda, ka ir kategorijas, kurās amatalgas svārstās no 480 līdz 750 eiro, ierosina 

neatbalstīt šādu amatalgu izmaiņu apstiprināšanu. 

A.Gekišs paskaidro, ka algas noteiktas atbilstoši darbinieku veicamajiem amata pienākumiem, 

algu likmes saskaņojot ar vadītājiem. Darba grupa izvērtēja amatu veicēju pamatfunkcijas un 

precizēja to saimes, līmeni un mēnešalgu. Tas ir pirmais solis algu izlīdzināšanai mēnešalgu 

grupu ietvaros, pamatojot to ar sākotnēji nepareizi noteiktu algu apmēru.    

 

Sēdes vadītājs A.Trūlis ierosina balsot par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstu un 

amatalgu apstiprināšanu ar 1.februāri. 

Atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Trūlis, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – 1 (J.Kavuns),  „atturas” – 7 (R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs). 
 

Lēmums par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstu un amatalgu apstiprināšanu nav 

pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes 

deputātiem. 

 

Izgāja deputāti J.Kavuns un R.Nipers. 

 

28. § 

Par Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” cenrādi 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)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” 

– nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

1. Apstiprināt Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” 

maksas pakalpojumu cenrādi ar 2019.gada 1.februāri. 

2. Noteikt, ka ar 01.02.2019. spēku zaudē Dagdas novada domes 2018.gada 29.novembrī 

apstiprinātais Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu 

cenrādis (prot. Nr.14,  3.§). 

Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām. 

 

Atgriezās deputāts J.Kavuns. 

 

29. § 



Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

29.1. īres līguma pagarināšana 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 15.janvāra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

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

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

  

Pagarināt īres līgumus uz pašvaldības dzīvokļiem personām saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieks  Adrese  Termiņš  

1. Ā. R. .. uz 1 gadu 

2. V. Č. .. uz 6 mēn. 

3. S. Ļ. .. uz 1 gadu 

4. T. J. .. uz 1 gadu 

5. U. V. .. uz 1 gadu 

6. A. B. .. uz 1 gadu 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām. 

 

 

29.2.  dzīvojamās platības piešķiršana 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 15.janvāra lēmumu par 

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

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

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

pirmās daļas 27)punktu, 

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

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

„atturas” – nav,Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Izīrēt personām pašvaldības dzīvokļus saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieks  Adrese  Termiņš  

1. V. V. … uz 6 mēn. 

2. Ē. J. … uz 6 mēn. 

3. F. K. … uz 3 mēn. 

4. M. Z. …  uz 1 gadu 

5. K. D.  …  uz 6 mēn. 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām. 

 



 

Atgriezās deputāts R.Nipers. 

 

30. §. 

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 pilsētas 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, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Pieņemt no biedrības “VELKU BIEDRĪBA” ziedojumu EUR 800,00 (astoņi simti  euro) 

apmērā pusdienu apmaksāšanai Dagdas pilsētas PII “Saulīte” izglītības īstenošanas vietā 

Konstantinovā pirmsskolas izglītojamajiem bērniem, kuru vecākiem nav piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss. 

2. Pilnvarot pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju parakstīt ziedojuma līgumu. 

 

Izgāja deputāte I.Plesņa. 

 

31. § 

Par pirkuma līguma noslēgšanu par Dagdas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 30.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.13., 5.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, 

Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004 0092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6044 004 0094, 15,7 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.14., 16.§, 16.3.p.) nekustamais īpašums “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 12 700 

(divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). 

2018.gada 12.decembrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 8) punktu un 14.panta (2) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai I. Č. tika 

nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu un 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

2019.gada 08.janvārī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās 

personas I. Č. iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

“Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, par nosacīto cenu EUR 12 700 (divpadsmit tūkstoši septiņi 

simti euro), slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (piecu) gadu termiņu.  

Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā izsoles 

noteikumu 13.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu, 

2019.gada 9.janvārī paredzētā nekustamā īpašuma izsole netika rīkota.  

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 14.panta (2) daļu,  



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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt I. Č. nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā. 

2. Noslēgt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar I. Č. 

par nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004 0092, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 004 0094, 15.7 ha platībā 

pārdošanu par cenu EUR 12 700 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). 

3. Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas. 

4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nomaksas pirkuma līgumu parakstīšanai. 

5. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, nomaksas pirkuma līgumu. 

6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams I. Č. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

32. § 

Par izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamajam īpašumam  

“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11.,28.§., 28.2.p.) tika nolemts 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. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.14.,16.§.,16.1.p.) nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42800 

(četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro). 

2018.gada 12.decembrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 8) punktu un 14.panta (2) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai KS “Ežezers-

3” tika nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, 

atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

Sakarā ar to, ka noteiktajā termiņā pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

netika saņemts, savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta septītajā 

daļā noteikts, ka Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām 

nomas līguma darbības laikā, 2019.gada 09.janvāra nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu 

pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsole netika rīkota. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 44.panta septīto daļu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 09.janvāra izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma 

„Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsoli 

par nenotikušu. 



2. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

atsavināšanas procesu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atgriezās deputāte I.Plesņa. 

 

33. § 

Par izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamajam īpašumam  

“Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11.,28.§., 28.1.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no 

zeme vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0097 60,73 ha platībā, pārdodot izsolē ar 

augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.14.,16.§., 16.2.p.) nekustamais īpašums “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 

87 700 (astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro). 

2018.gada 12.decembrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 8) punktu un 14.panta (2) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai KS “Ežezers-

3” tika nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, 

atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

Sakarā ar to, ka noteiktajā termiņā pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

netika saņemts, savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta septītajā 

daļā noteikts, ka Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām 

nomas līguma darbības laikā, 2019.gada 09.janvāra nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, 

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0097, 60.73 ha platībā, izsole netika rīkota. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 44.panta septīto daļu,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt 2019.gada 09.janvāra izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma 

„Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0097, 60.73 ha platībā, 

izsoli par nenotikušu. 

2. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

atsavināšanas procesu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Izgāja deputāts R.Azins. 

 

34. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Dilanis T” 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 



Dagdas novada pašvaldībā 2019.gada 23.janvārī tika saņemts SIA “Dilanis T” 

iesniegums ar lūgumu pagarināt noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.DNP/4-

1.6/17/1. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

1) ar SIA “Dilanis T”, reģistrācijas Nr.41503016856, juridiskā adrese Vasarnieku 

iela 2, Krāslava, 2017.gada 11.janvārī tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums 

Nr.DNP/4-1.6/17/1 par nedzīvojamo telpu - 6 (sešu) tirdzniecības kiosku ar kopējo telpu 

platību 44,3 m
2
, kas atrodas Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomu preču un suvenīru 

mazumtirdzniecībai un saimniecības preču mazumtirdzniecībai; 

2) saskaņā ar veikto aprēķinu, telpu nomas maksa ir EUR 63 (sešdesmit trīs euro) 

par telpām ar kopējo platību 44,3 m
2
. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ 

pantā noteikts, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās 

mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu 

— uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz 

laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu 18.punkts noteic, ka Iznomātājam, 

ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt 

attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). 

Nomnieks ir labticīgi pildījis līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam 

nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā 

īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu. 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala nomas 

maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. 

punktā minēto), t.i.,28 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” 

apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.
1
 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 

17.punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim ar SIA “Dilanis T”, reģistrācijas 

Nr.41503016856, 2017.gada 11.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

Nr.DNP/4-1.6/17/1 par nedzīvojamo telpu - 6 (sešu) tirdzniecības kiosku ar kopējo telpu 

platību 44,3 m
2
, kas atrodas Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomu. 

2. Noteikt nomas maksu EUR 63,00 (sešdesmit trīs euro), neskaitot PVN, mēnesī par visu 

iznomāto platību. 

3. Noteikt, ka papildus nomas maksai, Nomnieks maksā Iznomātājam PVN normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā, nomas maksu par tirdzniecības kiosku daļai piesaistītā 

zemesgabala nomu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (bet ne mazāk kā 28 EUR), 

kā arī maksu par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem. 

4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līgumu parakstīšanai. 

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atgriezās deputāts R.Azins. 



 

35. § 

Par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu 

(prot.Nr.11, 26.§, 26.2.p.) atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz 

Sprinter 308 sakarā ar to, ka turpmāka Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa ekspluatācija ir 

ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisko tehnisko defektu 

dēļ. 

Lēmumā tika noteikts atļaut atsavināt autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 par brīvu 

cenu - 1800,00 euro (t.sk. PVN). Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada pašvaldības 

mājas lapā www.dagda.lv tika ievietots sludinājums par autobusa pārdošanu. Sludinājumā 

noteiktajā termiņā – līdz 18.10.2018. netika saņemts neviens pieteikums.  

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.13, 

19.§, 19.2.p.) atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu - autobusu Mercedes Benz Sprinter 

308 par 1440,00 euro (t.sk. PVN). Lēmumā noteiktajā kārtībā pašvaldības mājas lapā 

www.dagda.lv tika ievietots sludinājums par autobusa pārdošanu. Sludinājumā noteiktajā 

termiņā – līdz 14.11.2018. netika saņemts neviens pieteikums.  

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1) punktu,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Atkārtoti atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz Sprinter 308, 

nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu. 

2. Noteikt autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pārdošanas cenu 1080,00 EUR (viens 

tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN.  

3. Apstiprināt autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pārdošanas par brīvu cenu noteikumus. 

/Pielikumā/ 

4. Publicēt paziņojumu par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pārdošanu pašvaldības 

mājaslapā internetā www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par autobusa Mercedes Benz 

Sprinter 308 iegādi iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā desmit darba dienu laikā no 

sludinājuma publicēšanas dienas. 

5. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas transportlīdzekli 

piesakās pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

6. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

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

 

 

36. § 

Par braucienu saskaņošanu uz ārvalstīm 2019.gadā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 



 Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

komandējumiem un darba braucieniem” 8.
1
 punktu, ņemot vērā Dagdas novada pašvaldības 

un tās iestāžu dalību pārrobežu projektos, partnerattiecību sadarbības līgumos,  pārstāvniecību 

biedrībās,  

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

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

 Saskaņot Dagdas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu  

(darbinieku) braucienus uz ārvalstīm 2019.gadā: 

 

1. “Erasmus+” projekta ietvaros. Projekta partneri – Dagdas vidusskola un Ezernieku 

vidusskola. 

2. 'Europe for Citizens' Programme Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

STRAND 2 – Network of Towns (NT) SMALL MUNICIPALITIES AGAINST 

EUROSCEPTICISM – SMUG EU projekta ietvaros.  Projekta asociētais partneris – 

Dagdas  novada  pašvaldība.  

3. Aleksandrovas internātpamatskolas un Vitebskas apgabala speciālās izglītības iestāžu 

Koriģējoši – attīstošās apmācības un rehabilitācijas centra sadarbības ietvaros, kura 

orientēta uz pieredzes apmaiņu darbam ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības un 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 

4. Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” un Visaginas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auksinis raktelis” sadarbības ietvaros, kura orientēta uz pedagogu 

profesionālo izaugsmi, jaunu ideju apguvi, informatīvo apriti izglītības jomā. 

5. Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta 

Nr.LLI-329  “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” ietvaros. Projekta 

partneris – Dagdas  novada  pašvaldība.  

6. Dagdas novada pašvaldības pārstāvju dalību biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme”” 

rīkotajās padomes sēdēs, pasākumos Lietuvā un Baltkrievijā.  

7. Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu dalību sporta sacensībās 

Baltkrievijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

8. Dagdas novada pašvaldības un tās iestāžu noslēgto sadarbības līgumu un projektu ietvaros 

rīkotajos pasākumos. 

9. Dagdas  novada  Kultūras centra  amatiermākslas  kolektīvu un pašvaldības pārstāvju 

dalība pasākumos  ārpus  valsts  saskaņā ar sarakstu. /Pielikumā/ 

 

 

37. § 

Par pašvaldības izpilddirektora A.Gekiša pienākumu veikšanu prombūtnes laikā 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

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

Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, 

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

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

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

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 
 

1. Uzdot Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI veikt 

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Artjoma GEKIŠA 

prombūtnes laikā. 



2. Noteikt pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI piemaksu 30% apmērā 

no noteiktās Juridiskās nodaļas vadītāja mēnešalgas par Dagdas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākuma veikšanu izpilddirektora Artjoma GEKIŠA prombūtnes laikā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 50. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2019.gada 4.februārī 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

e-pasts: dome@dagda.lv 

Dagdā 

 

A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(prot.Nr.1., 6.§) 

  

 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU  

N O L I K U M S 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu,  

21.panta pirmās daļas 12., 13. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu 

 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Šis Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (turpmāk – Nolikums) izstrādāts 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu (turpmāk – Likums). Nolikums nosaka Dagdas novada pašvaldības domes  

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību (turpmāk – institūciju) vadītāju, citu amatpersonu un darbinieku (turpmāk 

-  amatpersona  (darbinieks)) darba samaksas apmēru un piešķiršanas kārtību. 

2. Darba samaksa šī Nolikuma izpratnē ir mēnešalga, prēmijas, piemaksas, naudas balvas, 

kā arī atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu.  

3. Sociālās garantijas šī Nolikuma izpratnē ir pabalsti, atvaļinājumi, brīvdienas un citas 

Nolikumā paredzētās sociālās garantijas.  

4. Nolikums nosaka vienotu darba samaksas izmaksas apmēru un sociālo garantiju kārtību: 

4.1. Dagdas novada domes deputātiem, kuri ieņem algotus amatus pašvaldībā;  

4.2. Dagdas novada domes deputātiem, kuri neieņem algotus amatus pašvaldībā;  

4.3. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram, kā arī pašvaldības institūciju 

vadītājiem un amatpersonām (darbiniekiem).  

5. Šis Nolikums nenosaka atlīdzības (izņemot naudas balvu un šī nolikuma 46. un 47. 

punktā  noteikto pabalstu) noteikšanas kārtību izglītības iestāžu vadītājiem, viņu 

vietniekiem, pedagogiem un darbiniekiem, kuriem atlīdzību nosaka atbilstoši Izglītības 

likumam, Ministru kabineta 2015. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, darba koplīgumiem un citiem normatīvajiem aktiem un domes 

lēmumiem. Izglītības iestāžu vadītājiem, ar kuriem darba līgumu slēdz pašvaldības 

izpilddirektors, atlīdzības apmērs tiek noteikts ar atsevišķu domes lēmumu.  

6. Nolikumu apstiprina un jebkuras izmaiņas Nolikumā izdara ar domes lēmumu.  
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7. Priekšlikumus par izmaiņām Nolikumā var iesniegt priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 

vietnieks, domes deputāti, izpilddirektors. Finanšu komiteja izskata priekšlikumus par 

izmaiņām un sagatavo jautājumu izskatīšanai domes sēdē. 

8. Darba samaksu domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, 

institūciju vadītājiem un amatpersonām (darbiniekiem), kā arī atlīdzību deputātiem par 

darbu komitejās, komisijās nosaka ar domes lēmumu, saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

9. Darba samaksas mēnesī (turpmāk – mēnešalga) apmērs tiek noteikts vienlaicīgi ar amata 

vienības izveidošanu.  

10. Amata mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba 

ņēmēju. Amatpersonai (darbiniekam) noteiktajā pārbaudes laikā var piemērot amata 

mēnešalgas samazinājumu līdz 20%. 

 

 

II Deputāta, kurš ieņem algotu amatu domē, darba  

samaksa un sociālās garantijas 

 

11. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka amati ir algoti (turpmāk šajā 

nodaļā – algotais deputāts). Algota deputāta darba laika uzskaiti veic Kancelejas vadītāja.  

12. Domes priekšsēdētājam mēnešalga tiek noteikta, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā 

statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas 

apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu līdz 2,7. Mēnešalga tiek 

noapaļota pilnos euro.  

13. Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga tiek noteikta, Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba 

samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu līdz 2,3. 

Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.  

14. Algotam deputātam par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs atsevišķa darba 

samaksa netiek noteikta.  

15. Algotam deputātam nav tiesību uz piemaksu par nakts darbu un piemaksu par virsstundu 

darbu vai darbu svētku dienās. 

16. Sociālās garantijas algotam deputātam tiek noteiktas tādā kārtībā un apmērā, kādā tās ir 

noteiktas amatpersonām (darbiniekiem) šajā Nolikumā.  

17. Algotam deputātam piešķir atvaļinājumu Nolikuma IX nodaļā noteiktajā kārtībā.  

18. Algotam deputātam izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā Likumā 

noteiktajos gadījumos. 

 

III Deputāta, kurš neieņem algotu amatu domē, atlīdzība 

 

19. Deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē (turpmāk šajā nodaļā – deputāts), par 

pienākumu pildīšanu mēneša atlīdzību nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, 

nosakot darba stundas likmi pēc sekojošas formulas: DLh = DSvid x K/160, kur DLh – 

pašvaldības deputāta stundas likme, EUR; DSvid – Centrālās statistikas pārvaldes 

noteiktais valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas 

noapaļots pilnos euro, EUR; K – Likumā noteiktais pašvaldības deputāta mēnešalgas 

ierobežojuma koeficients – 1,2. 

20. Deputātam mēneša atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba 

samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 0,5.  

21. Deputāta darba laiks tiek apmaksāts, veicot šādus pienākumus:  

21.1. piedalīšanās pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs;  

21.2. piedalīšanās komiteju un komisiju darbā;  
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21.3. lēmumprojektu izskatīšana, gatavošanās pastāvīgo komiteju un domes sēdēm;  

21.4. tikšanās ar iedzīvotājiem, t.sk. iedzīvotāju pieņemšana noteiktajos laikos;  

21.5. iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu izskatīšana, atbilžu sniegšana normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un termiņā.  

22. Deputāta darba laika uzskaiti veic Kancelejas vadītāja. 

23. Deputātam ir tiesības atteikties no atlīdzības, iesniedzot domes priekšsēdētājam rakstisku 

iesniegumu.  

 

 

IV Atlīdzība par darbu komisijās  

 

24. Darbs komisijās, kas nav izveidotas ar domes lēmumu, priekšsēdētāja vai izpilddirektora 

rīkojumu apmaksāts netiek.  

25. Par darbu komisijā mēneša atlīdzību nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, nosakot 

darba stundas likmi:  

25.1.komisiju vadītājiem, locekļiem, EUR 2,75 apmērā. Maksimālais stundu skaits, par 

kuru var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk kā 30 stundas menesī. 

26. Komisiju darba laika uzskaiti veic komisijas sekretārs. 

 

V Amatpersonu (darbinieku) amatu klasificēšanas un mēnešalgas  

noteikšanas vispārējā kārtība 

 

27. Amati tiek klasificēti atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra 

noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, norādot amatam 

piemērojamo saimi (apakšsaimi) un līmeni. Dagdas novada pašvaldības amatpersonu 

(darbinieku) amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka izpilddirektors, 

pieaicinot pašvaldības personāla speciālistu un attiecīgās institūcijas vadītāju.  

28. Mēnešalgu grupas tiek piemērotas atbilstoši apstiprinātajai amatu klasifikācijai (saimei 

vai apakšsaimei, līmenim).  

29. Amatam piemērojamo saimi (apakšsaimi), līmeni un atbilstošo mēnešalgu grupu norāda 

Dagdas novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā (turpmāk – amatu saraksts). 

Amatpersonu (darbinieku) amatu klasificēšanas rezultātus vai grozījumus apstiprina ar 

Dagdas novada domes lēmumu.  

30. Veicot amatu klasificēšanu un nosakot mēnešalgu grupu amatpersonām (darbiniekiem), 

tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:  

30.1.veicamā darba sarežģītība, kuru raksturo darbam nepieciešamā izglītība, 

profesionālā pieredze, jaunrade un sadarbība;  

30.2.darba darītāju atbildības pakāpe, kuru nosaka ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) 

atbildību par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem;  

30.3.darba smagums, kuru izpildes laikā raksturo amatpersonas (darbinieka) psihiskā un 

nervu piepūle, monotonitāte, negatīvā psihiskā slodze.  

31. Dagdas novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas apmērs tiek 

noteikts saskaņā ar šī Nolikuma 1.pielikumu – Mēnešalgu apmēri pašvaldībā, ņemot vērā 

amata saimi, līmeni un amata līmenim atbilstošo mēnešalgu grupu.  

32. Nostrādāto stundu uzskaiti veic institūciju vadītāji, sagatavojot darba laika uzskaites 

tabulu. Darba laika uzskaites tabulas līdz nākošā kalendārā mēneša 1.datumam tiek 

iesniegtas Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļā. 

 

VI Piemaksas 

 

33. Piemaksas par papildus darbu (ilgstošā prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) 

aizvietošana, vakanta amata pienākumu pildīšana, pienākumu pildīšana papildus amata 
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aprakstā noteiktajiem pienākumiem) apmēru un tā izmaksas periodu 

iestādei/struktūrvienībai apstiprinātā budžeta ietvaros nosaka:  

33.1.Domes izpilddirektoram ar rīkojumu domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes 

laikā domes priekšsēdētāja vietnieks;  

33.2.Domes amatpersonām (darbiniekiem) ar rīkojumu pašvaldības izpilddirektors;  

33.3. Institūcijas amatpersonām (darbiniekiem) institūcijas vadītājs ar rīkojumu.  

34. Piemaksu par ilgstošā prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu nosaka 

šādā apmērā:  

34.1. 30% – ja amatpersona (darbinieks) nodrošina nepārtrauktu aizvietojamās 

amatpersonas (darbinieka) pienākumu veikšanu, ir kompetents patstāvīgi pieņemt 

lēmumus aizvietojamās amatpersonas (darbinieka) vietā un nav nepieciešama citu 

amatpersonu (darbinieku) iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā;  

34.2. 20% – ja amatpersona (darbinieks) daļēji veic aizvietojamās amatpersonas 

(darbinieka) pienākumus, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu izpildi, bet lēmumu 

pieņemšanai aizvietojamās amatpersonas (darbinieka) pienākumu kompetences 

jautājumos nepieciešama konsultēšanās ar augstāka līmeņa speciālistu;  

34.3. 10 % – ja amatpersona (darbinieks) veic aizvietojamās amatpersonas (darbinieka) 

pienākumus periodiski un nepieņem lēmumus aizvietojamās amatpersonas (darbinieka) 

pienākumu kompetences jautājumos vai amatpersona (darbinieks) veic koordinatora 

funkciju un veic aizvietojamās amatpersonas (darbinieka) funkcijas īpašas 

nepieciešamības gadījumos. 

35. Par vakanta amata pienākumu pildīšanu amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne 

vairāk kā 30% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas.  

36. Piemaksu par vakanta amata pildīšanu var noteikt bez laika ierobežojuma. Ja vakance 

netiek aizpildīta sešu mēnešu laikā pašvaldības izpilddirektors vai institūcijas vadītājs var 

ierosināt vakances likvidēšanu.  

37. Piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu vai vakanta 

amata pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām (darbiniekiem).  

38. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteiktas vairākas šī Nolikuma 33.punktā minētās 

piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no amatpersonai (darbiniekam) 

noteiktās mēnešalgas.  

39. Uz domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojuma pamata nolūkā nodrošināt 

kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot domes priekšsēdētāju, domes 

priekšsēdētāja vietnieku un domes deputātus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētās 

amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, var šai 

amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti ne vairāk kā 40% apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. 

Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā 

divas reizes gadā.  

40. Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šī Nolikuma 33.punktā minētās 

piemaksas un vienlaikus arī šī Nolikuma 39.punktā minēto piemaksu, piemaksu 

kopsumma nedrīkst pārsniegt 60% no mēnešalgas.  

41. Virsstundu darbs tiek kompensēts, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto 

virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. Par darbu svētku dienās un par virsstundu darbu 

gadījumos, kad nav iespējams nostrādātās virsstundas kompensēt ar apmaksātu atpūtas 

laiku citā nedēļas dienā, amatpersonas (darbinieki) saņem atlīdzību 100% apmērā no tām 

noteiktās stundas algas likmes. Amatpersona (darbinieks) un darba devējs par virsstundu 

darbu veikšanu vienojas rakstiski pirms attiecīgo darbu uzsākšanas (izņemot neparedzētos 

gadījumus) un šajā brīdī vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem.  
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VII Naudas balvas 

 

42. Amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendārā gada 

ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar 

amatpersonai (darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu /notikumu, 

ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 

sasniegšanā.  

43. Pašvaldībai svarīgi sasniegumi/notikumi šī Nolikuma izpratnē ir: 

43.1. pašvaldības svētki vai pašvaldības organizētie plaša mēroga pasākumi; 

43.2. valsts svētki (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, Lāčplēša diena, Latvijas   

Republikas Neatkarības pasludināšanas diena); 

43.3. pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos (konkursos); 

43.4. pašvaldībai vai pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena.  

44. Amatpersonai (darbiniekam) svarīgi sasniegumi/notikumi šī Nolikuma izpratnē ir:  

44.1.pašvaldības apbalvojuma saņemšana;  

44.2.darba attiecību pārtraukšana, amatpersonai (darbiniekam) aizejot pensijā.  

45. Naudas balvu piešķir:  

45.1.Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, domes deputātiem un 

amatpersonām (darbiniekiem) par Nolikuma 43.punktā minētajiem 

sasniegumiem/notikumiem ar domes lēmumu;  

45.2.Par Nolikuma 44.punktā minētajiem sasniegumiem/notikumiem domes 

priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam un domes deputātiem ar domes 

lēmumu, bet amatpersonām (darbiniekiem) ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora 

rīkojumu.  

 

VIII Pabalsti 

 

46. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram un 

amatpersonām (darbiniekiem) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, 

vecāka, vecvecāka, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā.  

47. Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā uz domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai 

institūcijas vadītāja rīkojuma pamata ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies 

amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts amatpersonai 

(darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā.  

 

IX Atvaļinājumi 

 

48. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību vadītāju, citu amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un 

piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās 

Darba likuma normas, ciktāl Likumā nav noteikts citādi.  

49. Amatpersonai (darbiniekam), kas, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi 

mācās valsts akreditētā izglītības iestādē, lai iegūtu amata (dienesta, darba) pienākumu 

izpildei nepieciešamās zināšanas, studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu 

kārtošanai (arī tādēļ, lai varētu sagatavoties šiem pārbaudījumiem, izstrādāt un aizstāvēt 

bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, promocijas darbu vai diplomdarbu), pamatojoties uz 

amatpersonas (darbinieka) iesniegumā norādīto nepieciešamo dienu skaitu, var piešķirt 

mācību atvaļinājumu līdz 20 darba dienām gadā, saglabājot mēnešalgu un piemaksas.  

50. Amatpersonai (darbiniekam), kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 

gadiem, piešķir papildatvaļinājumu 1 darba dienu. Pārējie obligātie papildatvaļinājumi 

tiek piešķirti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
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51. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, pašvaldības iestāžu 

un struktūrvienību vadītājiem, citām amatpersonām (darbiniekiem) tiek piešķirts 

papildatvaļinājums: 

51.1. Domes priekšsēdētājam, pamatojoties uz domes lēmumu, piešķir apmaksātu 

papildatvaļinājumu 10 darba dienas; 

51.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, pamatojoties uz domes 

priekšsēdētāja rīkojumu, piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu 10 darba dienas; 

51.3. Institūciju vadītājiem, amatpersonām (darbiniekiem), pamatojoties uz 

izpilddirektora rīkojumu,  piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu 5 darba dienas; 

51.4. Institūciju amatpersonām (darbiniekiem), pamatojoties uz institūcijas vadītāja 

rīkojumu, piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu 5 darba dienas. 

52. Papildatvaļinājumu piešķir pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. 

Papildatvaļinājumu var izmantot laika posmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam 

atvaļinājumam.  

 

X Citas sociālās garantijas 

 

53. Amatpersonai (darbiniekam), kas sekmīgi mācās valsts akreditētā izglītības iestādē, 

pamatojoties uz noslēgtu studiju apmaksas līgumu (turpmāk – studiju līgums) un 

iesniegtu mācību procesu apliecinošu dokumentāciju, atmaksā mācību maksu 30% 

apmērā, lai iegūtu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas.  

54. Bez iepriekš atrunātām darba samaksas un sociālajām garantijām ir paredzēti šādi ar 

papildu atlīdzību saistīti pasākumi:  

54.1. 3 apmaksātas brīvdienas ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, 

adoptētāju vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā;  

54.2. 1 apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 

1. – 4. klasē;  

54.3. 1 apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam 

absolvējot izglītības iestādi.  

 

XI Noslēguma jautājumi 

 

55. Nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1.februāri. 

56. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada pašvaldības domes 2010.gada 

12.janvāra sēdē (prot Nr.1, 4.§) apstiprinātais Dagdas novada pašvaldības darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 
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1.pielikums 
Dagdas novada pašvaldības darba samaksas  

un sociālo garantiju nolikumam 

 

 

Mēnešalgu apmēri pašvaldībā 
 

 

Nr. 

p.k. 

Mēnešalgu grupa Mēnešalgas maksimālais apmērs, euro 

1. 16. 2441 

2. 15. 2353 

3. 14. 2264 

4. 13. 1917 

5. 12. 1647 

6. 11. 1382 

7. 10. 1287 

8. 9. 1190 

9. 8. 1093 

10. 7. 996 

11. 6. 899 

12. 5. 802 

13. 4. 705 

14. 3. 608 

15. 2. 530 

16. 1. 450 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 



SASKAŅOTS 

ar Dagdas novada pašvaldības domes  

2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.1, 8.§) 

 

NODOMU PROTOKOLS 
 

Dagdā, Dagdas novadā                                                                           2019.gada ___.februārī 

 

 

Dagdas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000041224, juridiskā adrese: Alejas iela 4, 

Dagda, Dagdas novads, LV-5674, kuras vārdā saskaņā ar 2009.gada 3.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 “Dagdas novada pašvaldības nolikums” rīkojas domes priekšsēdētājs 

Aivars Trūlis, turpmāk tekstā – Pašvaldība, no vienas puses, un 

Biedrība Dagdas invalīdu brālība “NEMA”, reģ.Nr.40008106727, juridiskā adrese: 

Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas 

biedrības valdes locekle Mārīte Zariņa, turpmāk tekstā – Nevalstiska organizācija, no otras 

puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk līguma tekstā sauktas par Pusēm, 

 ievērojot 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 313 „Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”; 

 ievērojot 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.871 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”; 

 ņemot vērā starp Pašvaldību un Latgales plānošanas reģionu 2016.gada 25.aprīlī noslēgto 

Sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā” (vienošanas Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošanu; 

 ar mērķi īstenot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Latgales plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Dagdas novadā”, noslēdz sekojošu 

nodomu protokolu, turpmāk tekstā - Nodomu protokols: 

1. Puses apņemas sadarboties Projekta īstenošanā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, noslēgtos līgumus, Projekta ieviešanas nosacījumus un noteikumus, kā 

arī veikt šādas darbības: 

1.1. Nevalstiska organizācija saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 17.panta 1.daļā noteikto, ievērojot 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta 

noteikumus Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, apņemas 

reģistrēties sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un veikt nepieciešamās darbības, 

lai iegūtu tiesības sniegt Dienas aprūpes centra pakalpojumus Pašvaldības Sociāla 

dienesta klientiem;  

1.2. Pašvaldība pēc nepieciešamības apņemas pirkt Dienas aprūpes centra pakalpojumus 

no Nevalstiskas organizācijas. 

2. Puses nav tiesīgas vienpusēji atkāpties no saistībām, ko tās uzņēmušās ar Nodomu 

protokola parakstīšanu, izņemot gadījumus, ja tas objektīvi pamatots ar nepārvaramas 

varas apstākļiem, pieņemtiem normatīvajiem aktiem, kas izslēdz iespēju izpildīt Nodomu 

protokolu. 



 

 

3. Jebkuri grozījumi Nodomu protokola noteikumos stājas spēkā tikai ar to abpusējas 

parakstīšanas brīdi un tie kļūst par Nodomu protokola neatņemamu sastāvdaļu. 

4. Nodomu protokols stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, 

kad Pašvaldība ar Nevalstisko organizāciju noslēdz līgumu par Dienas aprūpes centra 

pakalpojumu izmantošanu.  

5. Puses nav atbildīgas viena otrai par tiem izdevumiem, kas saistīti un radušies Pusei 

Nodomu protokola izpildes procesā. 

6. Puses ir atbildīgas par Nodomu protokola pienākumu godprātīgu izpildi. Puses apņemas 

neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses pienākumu izpildei. 

7. Nodomu protokols sastādīts uz vienas lapas divām pusēm 2 (divos) eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Pašvaldība 

Dagdas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000041224 

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads  

LV-5674 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

___________________________ 

   /A.Trūlis/ 

Nevalstiska organizācija 

Biedrība Dagdas invalīdu brālība “NEMA” 

Reģistrācijas Nr. 40008106727 

Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads,  

LV-5674 

 

Valdes loceklis 

 

 _____________________________  

                                   /M.Zariņa/  

 



 

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 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(protokols Nr.1., 9.§) 

 

Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta faktiskā izdevumu tāme 

2019.gadā uz 1 (vienu) personu 

   

Nr. 

p.k. 
Izdevumi 

Izdevumi 

gadā 

(euro) 

Pakalpojuma 

vienas dienas  

vid. maksa 

(euro) 

1. Atalgojums  240 130 

 

657,89 

 

2. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
57 000 156,16 

3. 
Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta 

braucieniem 
451 1,24 

4. Samaksa par pakalpojumiem: 59 879 164,05 

4.1. - pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2 979 8,16 

4.2. - izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 42 304 115,90 

4.3. 
- iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
4 932 13,51 

4.4. 
- remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
6 992 19,16 

4.5. - informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 955 2,62 

4.6. - pārējie pakalpojumi 1 717 4,70 

5. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā: 
110 133 301,74 

5.1. - biroja preces un inventārs 2 243 6,14 

5.2. - kurināmais un enerģētiskie materiāli 2 400 6,58 

5.3. - zāles un medicīniskās ierīces 33 447 91,64 

5.4. - kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 7 771 21,29 

5.5. 
- valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu 

uzturēšanas izdevumi (ēdināšanas izdevumi) 
64 272 176,09 

 
Plānotie izdevumi pakalpojuma izmaksu aprēķinam 

gadā / vidēji dienā 
467 593 1 281,08 

 Vidējais plānotais iemītnieku skaits 2019. gadā 75 

 Faktiskās izmaksas uz vienu personu mēnesī/vidēji 

dienā 
520.00 17.08 

 

 

 

Iestādes vadītājs                                                                            A. Badūns  

 

        

                                                                                  



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(protokols Nr.1., 11.§) 

 

Dagdas novada sporta pasākumu  

plāns 2019.gadam 

 
 

Datums Pasākuma, sacensību nosaukums Norises vieta 

JANVĀRIS 

17. Telpu futbols 7.-9.klase zēni (2003.-2005.). Dagdas novada 

skolēnu sporta spēles 

Ezernieki 

25. Sniega diena Dagda vidusskola, 

“Parka rozes” 

26. Vīriešu volejbola sacensības Ezernieki 

FEBRUĀRIS 

2. Distanču slēpošanas pārgājiens (sadarbībā ar JIC) Dagdas novads 

5. Florbola sacensības “B” grupai (2003.-2004.) Dagdas novada 

skolēnu sporta spēles 

Ezernieki 

13. Florbola sacensības “C” grupai (2005.-2006.). Dagdas novada 

skolēnu sporta spēles 

Ezernieki 

16. Novusa sacensības Svariņi 

21. Florbola sacensības “D” grupai (2007.-2009.). Dagdas novada 

skolēnu sporta spēles 

Ezernieki 

23. Mednieku sporta spēles Dagda 

MARTS 

2. Florbola sacensības Ezernieki 

9. Sieviešu volejbola sacensības Ezernieki 

16. Galda tenisa sacensības Andzeļi 

23. Veterānu volejbola sacensības Dagda 

APRĪLIS 

8. Volejbola MIX sacensības jauniešiem Dagda 

15. Dagdas novada zoles kauss “Pavasaris” Dagda 

20. Lieldienu volejbola MIX sacensības Ezernieki/Dagda 

MAIJS 

1. Šķēršļu skrējiens Dagda 

18. Sportisks un atraktīvs pasākums “SUPERĢIMENE” Dagda 

24. Pludmales volejbola sacensības jauniešiem. Dagdas ezera 

pludmale 

JŪNIJS 

1. Pludmales futbols Dagdas ezera 

pludmale 

8. Velobrauciens  Dagdas novads 

21. Ielu futbola sacensības Dagda 

22. Jāņu skrējiens Dagda 



JŪLIJS 

12. Pludmales volejbols MIX jauniešiem Dagda 

13. Pļaušanas svētki Ezernieku pag. 

24. Dagdas novada jauniešu sporta spēles (sadarbībā ar JIC), Dagda 

26. Strītbola nakts sacensības Dagda, 

27. Pludmales volejbola sacensības Dagdas ezera  

pludmale 

AUGUSTS 

31. MIX pludmales volejbols Dagdas ezera 

pludmale 

SEPTEMBRIS 

7. Dagdas novada pašvaldību sporta spēles Dagda 

20. Skolu Olimpiskā diena Dagda 

28. Eiropas sporta nedēļa – Skrējiens pa pilsētu Dagda,  

OKTOBRIS 

2. Rudens kross. Dagdas novada skolēnu sporta spēles Dagda 

18. Galda teniss. 7.-9. klase, 10-12.klase. Dagdas novada skolēnu 

sporta spēles 

Dagda 

26. 3x3 basketbols Ezernieki 

NOVEMBRIS 

22. Tautas bumbas sacensības “D” grupā. Dagdas novada skolēnu 

sporta spēles 

Dagda 

23. Dagdas novada zoles kauss “Rudens” Dagda 

DECEMBRIS 

8. Galda tenisa sacensības Svariņi 

12. Jautrie starti. 1.-4.klase. Dagdas novada skolēnu  sporta spēles Dagda 

19. Dagdas vidusskolas ziemassvētku kauss volejbolā jauniešiem Dagda 

21. Ziemassvētku turnīrs telpu futbolā Ezernieki 

31. Vecgada skrējiens Dagda 

 

 

 

Plānu sastādīja  

Dagdas novada sporta pasākumu organizators  

H.Kavinskis (t.20014272) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(protokols Nr.1., 11.§) 

 

 

Dagdas novada 2019.gada sporta pasākumu tāme 
 

 

1. Dagdas novada skolēnu sporta spēles:        

 

Pasākums Izdevumi 

Olimpiskā diena – (visas skolas piedalās) 300,- 

Rudens kross – visas vecuma grupas 70,- 

Galda teniss – 7.-9.klase un 10.-12.klase 40,- 

Tautas bumba - 4.-5.klase 30,- 

Ziemassvētku jautrie starti 30,- 

Ziemassvētku turnīrs vidusskolām 60,- 

Telpu futbola sacensības - 7.-9.klase 50,- 

Florbola sacensības  100,- 

Volejbola MIX sacensības vidusskolām 60,- 

Orientēšanās sacensības 7.-9.klase, 10.-12.klase 70,- 

Pludmales volejbola sacensības vidusskolām  60,- 

KOPĀ 840,- 

 

2. Dagdas novada sporta pasākumi:                   

 

Distanču slēpošanas pārgājiens 40,- 

Pludmales futbols 70,- 

Ielu futbols 60,- 

Jāņu skrējiens 150,- 

Vecgada skrējiens 150,- 

Šķēršļu skrējiens 300,- 

Jauniešu sporta diena 300,- 

Sniega diena (inventārs, balvas)    100,-  

Velobrauciens (balvas) 100,- 

Pludmales volejbola sacensības (inventārs, balvas) 150,- 

Dagdas novada pašvaldības sporta svētki 1000,- 

Sacensības volejbolā vīriešiem un sievietēm    130,-  

Sacensības telpu futbolā 80,- 

Strītbola sacensības 70,- 

Sacensības galda tenisā (medaļas, diplomi) 70,- 

Sacensības volejbolā MIX 80,- 

Pludmales volejbols MIX 70,- 

Volejbola sacensības jauniešiem MIX 80,- 

Pludmales volejbols MIX jauniešiem 70,- 

Mednieku sporta spēles 400,- 

3x3 basketbols 70,- 

Zoles sacensības 50,- 



Ģimeņu pasākums 100,- 

Pļaušanas svētki 70,- 

Novusa sacensības 70,- 

Florbola sacensības 100,- 

Skrējiens pa Dagdas pilsētu 200,- 

Veterānu volejbola sacensības 70,- 

KOPĀ 4200,- 

 

3. Dagdas novada sportistu atbalstīšanai:                                                                      
 

Sieviešu volejbola komanda 2000,- 

Vīriešu volejbola komanda   2000,  

Futbola komandai  1100,- 

Motosportistiem 1750,- 

Karatistiem 1700,- 

Svarubumbu cēlājiem 1000,- 

KOPĀ 9150,- 

 

 

4. Citi izdevumi                                                                                                                   

 

Kancelejas izdevumi                                                                        100,- 

Mazvētīgais inventārs                                                                               300,- 

Medikamentu atjaunošana                                                               160,- 

Suvenīri ar Dagdas novada simbolikas apdruku                                                             300,- 

Kursu apmeklējums                                                                         300,- 

Dagdas novada komandas dalība “Stipro skrējienā” 150,- 

Labāko novada skolēnu sportistu apbalvošana 400,- 

KOPĀ 1710,- 

 

                   Kopā    16 300  EUR  

 

 

Tāmi sastādīja: 

Dagdas novada sporta pasākumu organizators  

H.Kavinskis (t.20014272) 



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(prot.Nr.1., 12.§) 

 

DAGDAS NOVADA NOZĪMĪGĀKO KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS  

2019.GADAM 

 

Norises laiks Pasākums Norises vieta 

 

16.februāris Dagdas novada Kāzu jubilāru godināšanas 

pasākums 

Dagdas KC 

1.marts Ziemas atvadu pasākums „Aizgavieņa suprātkys” Dagdas KC 

2.marts Konstantinovas TN līnijdeju grupas ”Magnolija” 

5 radošo gadu jubileja 

Konstantinovas TN 

16. marts Folkloras kopas “Sovvaļnīki”  

10 gadu jubilejas pasākums 

Andrupenes TN 

Marts Dagdas novada bērnu kolektīvu un solistu 

sadziedāšanās „Cālis gaida pavasari” 

Dagdas KC 

28.aprīlis  XVI Galda dziesmu un „gvelžu” saiets  

„Auni kuojas, laksteigola!” 

Dagdas KC 

4.maijs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas  gadadienai veltīts pasākums 

 „Baltā galdauta svētki” 

Dagdas pilsēta un  

novada pagasti 

18.maijs VI Starptautiskais mūzikas, dejas, bērnu mākslas 

un modes teātra festivāls „Apskauj mani, 

māmuliņa”  

Dagdas brīvdabas 

estrāde 

 

25.maijs Dagdas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās 

svētki „Pavasara pieskāriens” 

Andzeļu TN 

2.jūnijs Ritma deju svētki ” Dejotprieks” 

 

Asūnes brīvdabas 

estrāde 

9.jūnijs Mediķu dienai veltīts koncerts Dagdas KC 

21.jūnijs   Vasaras saulgrieži Dagdā Dagdas brīvdabas 

estrāde 

23.jūnijs „Ielīgošana Andrupenē”. Brīvdabas teātra  izrāde 

 

Andrupenes lauku 

sēta 

6.-7.jūlijs V Starptautiskais baltkrievu dziesmu  un deju 

festivāls ’’Fest 2019’’  

Dagdas brīvdabas 

estrāde 

13.jūlijs Dagdas novada Pļaušanas  svētki  

 

Ezernieki 



20.jūlijs  Saldie svētki “Konfekšu paradīze” 

 

Svariņu TN 

26.-28.jūlijs Dagdas novada svētki „Annas Dagdā” 

 

Dagdas pilsēta un  

novada pagasti 

3.augusts Asūnes pagasta svētki. Asūnes Tautas namam-70.  Asūnes brīvdabas 

estrāde 

24.augusts Saulespuķu svētki Bērziņu TN 

 

24.augusts Ludviga diena Ezernieku SN 

 

7.septembris Sadancis „Vēlreiz  Andrupenē” Andrupenes lauku 

sēta 

21.septembris  Dārza svētki 

 

Konstantinovas  TN 

28.septembris Miķeļdienas gadatirgus Šķaunes TN 

 

4.oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums 

 

Dagdas KC 

12.oktobris Baltkrievu kultūras diena Dagdas KC 

19.oktobris Mazākumtautību kultūras svētki „Zavaļinka” 

 

Svariņu TN 

25.oktobris Lauksaimnieku  un uzņēmēju  gada balle 

 

Dagdas KC 

11.novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums  Dagda 

16.-18.novembris Latvijas Republikas proklamēšanas 

101.gadadiena   

 

Dagdas KC un 

novada pagastos 

23.novembris  Baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā Dagdas KC 

1.decembris Latgales senioru deju kopu sadancis Dagdas KC 

4.decembris Adventes  Lūgšanu brokastis 

 

Dagdas  KC 

14.decembris Dagdas novada rokdarbnieču saiets 

Ziemassvētku tirdziņš 

Dagdas KC 

25.-31.decembris Ziemassvētku un Jaungada pasākumi. Dagdas KC un 

novada pagastos 

 

 

Apkopoja:  Dagdas novada Kultūras centra kultūras metodiķe O.Lukjanska 



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(prot.Nr.1., 12.§) 

 

DAGDAS NOVADA kultūras pasākumu kalendārs 2019.gadam 

 
Norises laiks Pasākums Plānotās 

izmaksas 

Norises vieta 

 

Janvāris    

1. Jaungada salūts. Jaungada diskotēka. (ieņēmumi) Dagda 

1. Jaungada balle 120 Ezernieku  SN 

12. Senioru vakars ”Sanāksim kopā, iedegsim 

gaismu!” 

200 Andzeļu TN 

13. Vecā Jaunā gada masku balle “Sāksim gadu 

jautri” 

50 Šķaunes TN 

18.  Vecgada masku balle 320 Ezernieku SN 

20. Barikāžu atceres pēcpusdiena 25 Andzeļu TN 

25. Kultūras centra Gada balle 

 

1250 

 

Dagdas NKC 

no 25. Foto izstāde „Dagdas novada skaistākie 

mirkļi Dziesmu un deju svētkos” 

150 Dagdas NKC 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Februāris    

8. Mednieku balle 220 Andrupenes TN 

9. Valentīndienas pasākums 140 Bērziņu TN 

15. Mīlestības dienai veltīts koncerts 80 Ezernieku SN 

15. Valentīndienas  Karaoke vakars 60 Asūnes TN 

15. Senioru atpūtas vakars 250 Ķepovas SN 

15.  Sirsniņballe  “Ar mīlestību neskopojies!” 100 Svariņu TN 

15.  Valentīndienas pasākums 

 “Mana sirds ir tavā azotē” 

25 Šķaunes TN 

16. Kāzu jubilāru godināšanas pasākums 450 Dagdas NKC 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Marts    

1. Meteņdienas pasākums ”Metenītis šurp 

nākdams, cepa kaudzi pankūciņu!” 

50 Andzeļu TN 

1. Ziemas atvadu pasākums “Aizgavieņa 

suprātkys” 

250 Dagdas KC 

2. Konstantinovas TN līnijdeju grupas 

”Magnolija” 5 radošo gadu jubileja 

330 Konstantinovas TN 

3. Meteņdiena  “ Es māsiņu vizināju” 100 Asūnes TN pagalms 

3.  Meteņdienas pasākums 40 Konstantinovas TN 

3. Meteņdienas pasākums”Arī Metenītis klāt!” 50 Šķaunes TN 

3. Meteņdienas pasākums 60 Ķepovas SN 

6. Meteņdiena 160 Bērziņu TN 

8. Sarīkojums “Tik dēļ jums, daiļās dāmas” 110 Andrupenes TN 

8. Sieviešu dienas koncerts “Jums, sievietes!” 50 Asūnes TN 
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8. Sieviešu dienai veltīts koncerts 80 Ezernieku SN 

8. Starptautiskai sieviešu dienai veltīts Jura 

Ostrovska koncerts 

(ieņēmumi) Dagdas NKC 

16. Folkloras kopas “Sovvaļnīki”  

10 gadu jubilejas pasākums 

630 Andrupenes TN 

20. Starptautiskā Laimes diena 50 Ezernieku SN 

20. Starptautiskā Laimes diena 200 Dagdas NKC 

25. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena 

50 Pie pieminekļa 

“Sērojošā māte” 

27. Starptautiskā Teātra diena 

Radošās darbnīcas. 

50 

 

Ezernieku SN 

27. Starptautiskā Teātra diena. Izrāde  Dagdas NKC 

Marts Dagdas novada bērnu kolektīvu un solistu 

sadziedāšanās „Cālis gaida pavasari” 

150 Dagdas NKC 

Aprīlis    

6. Pensionāru vakars 270 Ezernieku SN 

20. Lieldienu radošās darbnīcas 80 Ķepovas SN 

21. Lieldienu pasākums 

 

 

 

 

 

 

1335 

 

Konstantinovas TN 

Andrupenes TN 

Asūnes ciema parks 

Bērziņu TN 

Andzeļu TN 

Svariņu TN 

Ezernieku SN 

 

21. 

 

Senioru groziņu balle “Mēs tiekamies 

Liledienās” 

 

400 

 

Šķaunes TN 

21. Lieldienu pasākums. Dagdas ceļojošā kausa 

“Dagdas superola” izcīņa 

200 Dagdas NKC 

26.04. Pensionāru balle 290 Andrupenes TN 

27.04. Senioru groziņu vakars 80 Konstantinovas TN 

28. XVI Galda dziesmu un gvelžu saiets 

 „Auni kuojas, laksteigola!” 

450 

 

Dagdas NKC 

29. Starptautiskā Dejas diena 150 Ezernieku SN 

Aprīlis-

maijs 

A.Gončarova foto izstāde 

 „Nekur nav tik labi kā mājās” 

50 Dagdas NKC 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Maijs    

4. 

 

 

 

 

Baltā galdauta svētki 

 

 

 

 

1200 Dagdas NKC 

Bērziņu TN 

Andzeļu TN 

Ķepovas SN 

Šķaunes TN 

8. 2.Pasaules kara upuru piemiņas brīdis 95 Dagda  

Andrupene 

Asūne 

10.-12.  Mātes un ģimenes dienas pasākums 1100 Konstantinovas TN 

Ezernieku SN 
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Andzeļu TN 

Šķaunes TN 

Bērziņu TN 

Svariņu TN 

Dagdas NKC 

no 12.maija Tamāras Dorofejevas gleznu izstāde 50 Dagdas NKC 

Maijā Muzikantu saiets „Saspēle” 200 Andrupenes TN 

18. Ģimenes dienai veltīts pasākums “Esi 

līderis!” 

 

80 

Asūnes sākumskolas 

sporta zāle 

18.-19. VI Starptautiskais bērnu un jauniešu deju, 

dziesmu un modes festivāls „Apskauj mani, 

māmuliņa” 

(IKSN 

tāme) 

Dagdas brīvdabas 

estrāde 

25.  Dagdas novada vokālo ansambļu 

sadziedāšanās svētki „Pavasara pieskāriens” 

500 Andzeļu TN 

31. Bērnu svētki 160 Andrupenes  TN 

sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Jūnijs    

1.-2. Svētki bērniem. Topošo pirmklasnieku 

godināšana 

520 Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Šķaunes TN 

2. Ritma deju svētki „Dejotprieks” 300 Asūnes brīvdabas 

estrāde 

9. Mediķu dienai veltīts koncerts  

(maksas koncerts, mediķiem 100% atlaide) 

(ieņēmumi) Dagdas NKC 

14. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienas pasākums 

50 Dagda  

21. Vasaras saulgrieži 450 Dagdas brīvdabas 

estrāde 

23. Ielīgošana Andrupenē. Zaļumballe. 590 Andrupenes  lauku 

sēta 

23. 

 

 

 

 

 

         

Līgo dienas pasākums. Zaļumballe.  

 

 

 

 

 

 

580 

 

1448 

Dagdas brīvdabas 

estrāde 

Konstantinovas TN 

Asūnes TN 

Ezernieku SN 

Bērziņu TN 

Šķaunes TN 

Ķepovas SN 

Svariņu TN 

Andzeļu TN 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Jūlijs    

6.-7. V Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju 

festivāls  „Fest 2019” 

4 700 Dagdas brīvdabas 

estrādē 

12. Bērnu spēļu pasākums 60 Asūnes TN teritorijā 

13. Dagdas novada Pļaušanas svētki 500 Ezernieku pagasts 
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20. Saldie svētki “Konfekšu paradīze” 200 Svariņu TN 

26. – 28. Dagdas novada svētki „Annas Dagdā” 12 000 Dagda  

Jūlijs Āra spēļu pēcpusdiena, sadarbībā ar JIC 120 Pie Konstantinovas 

TN 

Jūlijs Pasākums jauniešiem 200 Andzeļu TN 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Augusts    

3. Asūnes pagasta svētki.  

Asūnes tautas namam - 70. Zaļumballe. 

700 Asūnes brīvdabas 

estrāde 

24. Saulespuķu svētki.  

Absolventu tikšanās vakars Upmalas skolā. 

700 Bērziņu TN 

24. Pilngadības svētki 120 Konstantinovas TN 

24. Ludviga diena 1000 Ezernieku SN 

30. Atvasaras svētki ”Atvadas no vasaras” 250 Šķaunes TN 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Septembris    

7. Sadancis „Vēlreiz Andrupenē” 600 Andrupenes lauku 

sēta 

21. Dārza svētki 300 Konstantinovas TN 

29. Miķeļdienas pasākums 60 Ķepovas SN 

28. Miķeļdienas gadatirgus 

 

500 

 

Šķaunes TN 

 

16. – 29.  Rudens ražas izstāde 100 Andzeļu TN 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Septembris Semināri un praktiskās nodarbības 

tradicionālās kultūras jomā 

500 Dagdas NKC 

Oktobris    

4. Skolotāju dienai veltīts pasākums (IKSN 

tāme) 

Dagdas NKC 

5. Svecīšu vakars Dagdas kapos 50 Dagda 

12. Svecīšu vakars Asūnes pagasta kapos 30 Asūnes pagasts 

12. Baltkrievu kultūras dienas 450 Dagdas NKC 

18. Senioru balle “Lai sirdī būtu prieks” 200 Asūnes TN 

19. Rudens diskoballe ”Pretī rudenim” 150 Šķaunes TN 

19. Zemkopju balle 400 Andrupenes TN 

19. Mazākumtautību kultūras svētki 

“Zavaļinka” 

400 Svariņu TN 

25. Balle novada lauksaimniekiem un 

uzņēmējiem 

600 Dagdas NKC 

26. Sievasmātes un vīramātes diena 200 Dagdas NKC 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 
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Novembris    

11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums 50 Dagda 

16. Koncerts, veltīts Latvijas 101.gadadienai un 

pilngadnieku sumināšana 

180 Asūnes TN 

16. Koncerts, veltīts Latvijas 101.gadadienai 110 Konstantinovas TN 

16. LR 101.gadadienai veltīts pasākums 350 Šķaunes TN 

17. Latvijas Republikas proklamēšanas 

101.gadadiena 

200 Dagdas NKC 

17. LR 101.gadadienai veltīts pasākums 200 Ķepovas SN 

 18. 

 

 

 

 

 

Latvijas 101.dzimšanas dienas svinības 

pagastos 

 

 

 

 

 

1500 

 

Andrupenes TN 

Ezernieku SN 

Bērziņu TN 

Svariņu TN 

Andzeļu TN 

23. Baltkrievu veltījums Latvijai 470 Dagdas NKC 

30. Rudens balle 50 Asūnes  TN 

Novembris Ziemassvētku tradīciju skola novada 

kultūras darbiniekiem 

200 Dagdas novada KC 

Sestdienas Diskotēka  (ieņēmumi) Dagdas NKC 

Ezernieku SN 

Konstantinovas TN 

Decembris    

1. Latgales senioru deju kopu sadancis 200 Dagdas NKC 

4. Adventes Lūgšanu brokastis 1200 Dagdas NKC 

14.  

 

Dagdas novada rokdarbnieču saiets. 

Ziemassvētku tirdziņš. 

100 

 

Dagdas NKC 

12. Ziemassvētku ieskaņu koncerts 100 Andrupenes TN 

 Novada Galvenās egles iemirdzēšanās svētki 100 Pie novada Domes 

16.-31. Ziemassvētku eglītes bērniem 

Ziemassvētku sarīkojumi 

Vecgada, Jaungada  diskotēkas, masku 

balles 

 

3200 

 

Dagdas NKC  

Andrupenes TN 

Asūnes TN  

Andzeļu TN 

Bērziņu TN 

Ezernieku SN  

Konstantinovas TN 

Ķepovas SN  

Svariņu TN  

Šķaunes TN 

 KOPĀ: 49 778  

 t.sk.   

 Annas Dagdā 12 000  

 Pārējās kultūras norises novadā 37 778  

 

151 kultūras norise 11 struktūrvienībās 

 

Apkopoja: 

Dagdas novada Kultūras centra kultūras metodiķe O.Lukjanska 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(protokols Nr.1., 28.§) 

 

 

 

Ķepovas pagasta  pārvaldes 

“Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa”” 

 
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

 

 no 01.02.2019. 
 

Nr. 
 

Pakalpojuma 

nosaukums 

Mērvienība Cena bez PVN             

(EUR) 

Cena ar PVN 

(EUR) 

Atlaides 

1. Ieejas biļetes izstāžu zālē: 
1.1. pirmsskolas vecuma 

bērniem 

- -  bezmaksas 

1.2. bērniem un 

jauniešiem  

līdz 19 gadiem  

 

1 biļete 

 

1,00 
 

1,21 

 Dagdas novada 

izglītības 

iestāžu 

audzēkņiem – 

50 % 
1.3. pensionāriem un 

invalīdiem (uzrādot 

apliecību) 

1 biļete 1,00 1,21  

1.4. pārējām personām  
 

1 biļete 2,00 2,42  

1.5. "Ģimenes biļete"                          
(1-2 pieaugušie un 1-3 

bērni  vai daudzbērnu 

ģimene) 

 

1 biļete 

 

5,00 
 

6,05 

 

1.6. "Vienotā biļete"   
(Muzeja "Andrupenes 

lauku sēta", 

"Jaundomes muižas"  

ekspozīciju zāles un 

VIKC  "Ķepa" 

apmeklējums) 

 

1 biļete 

 

5,00 
 

6,05 

 

2. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām 

2.1 Bēru mielasta 

rīkošana 

līdz 4 h 20,00 24,20  

2.2 Izglītojošu un citu 

publisku pasākumu 

rīkošana (lekcijas, 

semināri, 

prezentācijas u.c. 

pasākumi) 

 

līdz 2 h 

 

katra 

nākamā 

stunda 

15,00 

 

7,00 

18,15 

 

8,47 

 

Novadā 

reģistrētām 

NVO – 50% 
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2.3. Izklaides pasākumu 

(kāzas, jubilejas u.c. 

svinības) rīkošana 

līdz 6 h 

 

līdz 12 h 

40,00 

 

75,00 

48,40 

 

90,75 

Par otro 

svinību dienu  

- 50% 

2.4. Politisko organizāciju 

pasākumu rīkošana 

līdz 2 h 

katra 

nākamā 

stunda 

45,00 

 

7,00 

54,45 

 

8,47 

 

2.5. Telpu Nr.59 un Nr.60 

noma (ar aprīkojumu) 

 

1 pasākums 

7,00 + maksa 

par faktiski 

patērēto 

elektroenerģiju 

8,47 + maksa 

par faktiski 

patērēto 

elektroenerģiju 

 

3.  Galda un servēšanas piederumu noma: 

3.1. Galdautu noma 1 gab. 1,00 1,21  

3.2. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma līdz 20 

personām.  

1 kompl. 5,00 6,05  

3.3. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma no 20 līdz 50 

personām. 

1 kompl. 10,00 12,10  

4. Degustācijas: 

4.1.  ar pilnu sortimentu 1 personai 6,00 

 
7,26  

4.2. ar daļēju sortimentu 1 personai 3,00 3,63  

5. Ekskursijas vadīšana  (ar izglītojošu programmu izstāžu zālē vai iestādes teritorijā  - 

"Meža taka", "Bebra novērošana")                      

5.1. grupā līdz 10 

cilvēkiem 

1 grupa 5,00 6,05  

5.2. grupā virs 10 

cilvēkiem 

1 personai 0,50 0,61  

6. Foto sesija vai video 

uzņemšana iestādes 

teritorijā 

1 h 10,00 12,10  

      
 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Trūlis 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(protokols Nr.1, 35.§) 

 

Dagdas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa  

Mercedes Benz Sprinter 308 

atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi 
 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Dagdas novada pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 (turpmāk – Autobuss) 

atsavināšana. 

2. Autobuss Mercedes Benz Sprinter 308 tiek atsavināts – pārdots par brīvu cenu – 1080,00 

EUR (viens tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN. 

3. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē ar Dagdas novada domes lēmumu 

izveidota Izsoles komisija (turpmāk – Komisija). 

4. Sludinājums par Autobusa pārdošanu par brīvu cenu ievietojams pašvaldības mājaslapā 

internetā www.dagda.lv 

 

II. AUTOBUSA RAKSTUROJUMS 

Marka, modelis – Mercedes Benz Sprinter 308. 

Izlaiduma gads - 2002. 

Tehniskā apskate – Nav. 

5. Autobusu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26565249 (Ezernieku 

pagasta pārvaldes vadītājs). 

 

III. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA 

6. Atsavināmā Autobusa pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā transportlīdzekli. 

7. Pieteikumu iesniegšanas laiks no 2019.gada 8.februāra līdz 2019.gada 22.februārim 

plkst. 15:00, Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, tālrunis 

65681434. 

8. Pieteikumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu, vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai pa faksu un e-pastu, oriģinālu 

iesniedzot pie līguma noslēgšanas vai izsoles gadījumā - izsoles dienā. 

9. Pa pastu iesūtīto dokumentu iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta reģistrācijas 

laiks Dagdas novada pašvaldībā. 

 

IV. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI 

10. Ja noteiktajā termiņā Autobusa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, 

komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Autobusa pircēju un nosūta 

pretendentam rēķinu samaksai par pirkumu un uzaicinājumu pirkuma līguma noslēgšanai. 

11. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi pieteikumi Autobusa pirkšanai 

par brīvu cenu, Komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties Autobusa izsolē 

2019.gada 28.februārī plkst. 10:00. 

 

V. IZSOLES KĀRTĪBA 

12. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

13. Izsoles solis – 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi). 



 

14. Pirms izsoles Komisija pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar pieteikumu 

reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. 

15. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

16. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas 

sastāvu un informē par izsoles norises kārtību. 

17. Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no 

Autobusa brīvās cenas, kas pārsolīta par vienu soli. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles 

protokolā atspoguļo visas Komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. 

Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi. 

18. Solīšana notiek ievērojot noteikumos noteikto izsoles soli. 

19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē 

to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Autobuss ir pārdots personai, 

kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka numurs un solītā cena tiek ierakstīti 

protokolā. 

20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 

Komisijai savu solīšanas karti un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas 

atbilstību nosolītajai cenai. 

21. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

21.1. noteiktajā laikā neviens dalībnieks uz izsoli neierodas; 

21.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

VI. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

22. Samaksa par Autobusu veicama piecu darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, veicot 

bezskaidras naudas norēķinu uz Dagdas novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90000041224, norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā Dagdas novada pašvaldības 

kasē. 

23. Pēc samaksas saņemšanas starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts Autobusa pirkuma 

līgums. Visas izmaksas, kas saistītas ar Autobusa pārreģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 

pircējs no saviem līdzekļiem. 

24. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no Autobusa pirkuma tiesībām. Izsoles gadījumā 

pirkuma līguma slēgšana tiek piedāvāta nākošajam augstākās cenas solītājam, pārējos 

gadījumos pirkuma līguma noslēgšanai Komisija turpina pretendentu atlasi šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

25. Pircējam, kurš ir atteicies no Autobusa pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt atkārtotu 

pieteikumu Autobusa pirkšanai par brīvu cenu. 

26. Ja noteiktajā termiņā Autobusa pirkšanai par brīvu cenu nav saņemts neviens pieteikums, 

vai arī netiek noslēgts pirkuma līgums, Komisija atsavināšanas protokolā izdara ierakstu 

par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta.  

 

VII. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

27. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Dagdas novada pašvaldībā par Komisijas 

veiktajām darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma  pieņemšanas dienas. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Trūlis 



S A S K A Ņ O T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2019.gada 31.janvāra sēdē 

(prot.Nr.1., 36.§) 

 

 

DAGDAS NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU  

DALĪBA FESTIVĀLOS ĀRZEMĒS 2019 
 

 

Norises laiks Pasākums Norises vieta 

 

Marts  Starptautiskais  deju  festivāls  ''Gerve'' Visaginas, Lietuva 

Marts  Radošo  darbu izstāde  un  radošās  

darbnīcas. 

Verhņedvinska, Baltkrievija 

Maijs  Dziesmu  un deju  festivāls  

 "Braslavskije  zarnici''. 

Braslava, Baltkrievija 

Maijs - jūnijs Slāvu kultūras dienas  Kaliņingrada, Krievija 

Jūnijs  Dziesmu un deju  festivāls   

''Dņeprovskije golosa'' 

Dubrovno, Baltkrievija 

Jūnijs Skolēnu  dalība   koncertā  Narewkā  Narewka, Polija 

Jūnijs  Baltkrievu kultūras dienas Polijā  Mihalovo, Polija 

Jūlijs  Dziesmu un deju  festivāls „Ķiršu 

festivāls'' 

Glubokoje, Baltkrievija 

Jūlijs  Zumbra svētki Narewka / Hainovka, Polija 

Jūlijs Tautas mākslas festivāls 

 „Slāvu tirgus Vitebskā” 

Vitebska, Baltkrievija 

06.-13.jūlijs Latviešu kultūras nedēļa Spānijā  

(pašvaldības līdzfinansējums projektam 

450 EUR) 

Loret de Mar, Katalonija 

Augusts  Visaginas  pilsētas  svētki Visaginas, Lietuva 

Augusts  Mioru pilsētas svētki  Miori, Baltkrievija  

Augusts -

septembris 

Starptautiskas tautas mākslas festivāls 

„Dožinki”  

(svētku nedēļa Varšavas mikrorajonos) 

Varšava, Polija 

Septembris  Grodņas  pilsētas  svētki Grodņa, Baltkrievija 

Septembris  Panevežis  pilsētas  svētki Paņevežis, Lietuva 
 

 

Informāciju apkopoja: 

Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa 

 
 


