
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 
DOMES SĒDES PROTOKOLS 

 
Dagdas novada  Dagdā Nr. 13 2013.gada 18.jūlijā 
                                                                                                                                                           
Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
15 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols 
Viškurs, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers, 
Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:15), Viktors Stikuts, Vladislavs 
Višņevskis. 
 
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, 
finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, jurists Jānis Stikuts, 
zemes lietu speciālists Juris Priluckis; pagastu pārvalžu vadītāji u.c. (pielikumā saraksts). 
 
Domes priekšsēdētāja S.Viškure iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību un ierosina to 
papildināt ar 31.jautājumu- Par līdzekļu novirzīšanu VSPC „Dagda”. 
 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto Dagdas novada domes 2013.gada 18.jūlija sēdes darba kārtību, 
iekļaujot papildus jautājumu: 
31.  Par līdzekļu novirzīšanu VSPC „Dagda”.  
 
Darba kārtība: 
 
1. Par pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu.  
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 1.pusgadā.  
3. Par grozījumiem saistošajos  noteikumos   Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības 

pabalstiem Dagdas novadā”. 
4. Par pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 1.pusgdā.  
5. Par grozījumu Dagdas novada domes 2013.gada 24.aprīļa  lēmumā „Par dalību 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. 



 

 

6. Par grozījumiem Dagdas TIC maksas pakalpojumu cenrādī. 
7. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā. 
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stabiņi”, Svariņu pagastā,  izsoli. 
9. Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība”. 
10. Par dalību KF projektu konkursā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai”. 
11. Par Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumu. 
12. Par Konstantinovas sākumskolas attīstības plānu. 
13. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

izveidošanu. 
14. Par mērķdotācijas izglītības iestādēm sadales komisijas izveidošanu. 
15. Par  grozījumiem pašvaldības štatu sarakstos. 
16. Par dzīvokļa jautājumu risināšanu. 
17. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 
18. Adresācijas jautājumi. 
19. Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 
20. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
22. Par zemes nomas pirmtiesību līgumu slēgšanu. 
23. Par pašvaldības īpašuma Dagdā sadali. 
24. Par zemes gabala sadali Bērziņu pagastā. 
25. Par pašvaldības autoceļa izveidošanu Konstantinovas pagasta Konstantinovā.  
26. Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā. 
27. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un  sporta jautājumu komitejas sastāvā. 
28. Par izmaiņām Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā. 
29. Par izmaiņām Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu 

komitejas sastāvā. 
30. Par transportlīdzekļu iegādi pašvaldības iestādēm. 
31. Par līdzekļu novirzīšanu VSPC „Dagda”.  
 

 
1.§ 

Par pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 
Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, kā arī MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu. 
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu var iepazīties 

Dagdas novada pašvaldībā un novada tautas bibliotēkās.  
3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā - www.dagda.lv un nosūtīt 

elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 
 

http://www.dagda.lv/


 

 

2.§ 
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 1.pusgadā 

 /Ziņo E.Trūle/ 
 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 
līdzekļu izlietojumu 2013.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 10.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 
„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 
2013.gada 1.pusgadā: 
1. No 2013.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem Ls 265 815 Dagdas 

novada Sociālais dienests 2013.gada 1.pusgadā izlietojis  Ls 110 794 jeb 41,68 %,  t.sk.: 
1.1. GMI nodrošināšanai  – Ls 58 943  jeb 38,15 %; 
1.2. dzīvokļu pabalstiem – Ls  5 236  jeb 39,07 %; 
1.3. citiem pabalstiem –  Ls 46 615  jeb 46,58 %. 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijā izlietoti  Ls 
43 439,85 un pakalpojumu saņēmušas 60 personas.  

3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2013.gada 1.pusgadā izlietoti Ls 7 562,90, 
aprūpējot dzīvesvietā 39 personas. 

4. 2013.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 1 355 personām vismaz vienu dienu ir bijis piešķirts 
trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 650 mājsaimniecības (ģimenes):    

 
Trūcīga statusa 

izziņas 
 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis  Maijs  Jūnijs  

No jauna trūcīga 
statuss  

240 365 286 260 324 198 

Kopā spēkā esošs 
statuss 

1124 1069 1123 1093 1057 1021 

 
5. 2013.gada 1.pusgadā noformēts un sniegts pavadoņa – asistenta pakalpojums 3gadījumos. 
 
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 
 

 
3.§ 

Par grozījumiem saistošajos  noteikumos   Nr.8 „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, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 



 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „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 pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
publicēt vietējā laikrakstā „Ezerzeme”, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu 
tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 
„Ezerzeme”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā 
internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.11  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  
 
 

4.§ 
Par pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 1.pusgdā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 
1.pusgadā: 
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 3 927 569 Ls jeb 59,50 %. 
2. Budžeta izdevumu daļā  – 3 561 590 Ls jeb 54 %. 
3. Speciālā budžeta :   

3.1. ieņēmumu daļā  – 104 175 Ls jeb 76,56 %; 
3.2. izdevumu daļā  – 95 338 Ls jeb 67,28 %. 

 
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  
 

 
5.§ 

Par grozījumu Dagdas novada domes 2013.gada 24.aprīļa  lēmumā  
„Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, 
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), balsošanā nepiedalās I.Plesņa, „pret” - nav, „atturas” - 
nav,   NOLEMJ: 
 
Veikt grozījumu Dagdas novada domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumā „Par dalību Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā” (prot. Nr.7, 23.§)  un izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 
 
„3. Noteikt kā atbildīgo politisko personu par Tīkla pasākumu īstenošanu Dagdas novada 



 

 

domes deputāti, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Inesi PLESŅU”. 
 
 

6.§ 
Par grozījumiem Dagdas TIC maksas pakalpojumu cenrādī 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g) 
apakšpunktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts),   NOLEMJ: 
 
1. Veikt grozījumus Dagdas tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrāža  

13.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 
 

Nr. Pakalpojums  Vienība  Cena Ls 
(t.sk. PVN) 

13. Konsultācijas Dagdas novada 
iedzīvotājiem atskaišu un deklarāciju 
aizpildīšanā iesniegšanai VID: 
16.1. ceturkšņa atskaite; 
16.2. gada ienākumu deklarācija ar 
vienu pielikumu; 
16.3. gada ienākumu deklarācija ar 
pielikumiem. 
 

 
 
 
1 eksemplārs 
 
1 eksemplārs 
 
1 eksemplārs 
 

 
 

 
0,50 

 
1,50 

 
2,00 

 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu. 
 
 

7.§ 
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā 

/Ziņo S.Viškure, J.Stikuts/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu un 
24.panta trešo daļu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada 
pašvaldības nolikums”. /Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 12  un paskaidrojuma raksts, 
pavisam uz 3 lapām/ 

2. Kancelejai  saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
 

8.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stabiņi”, Svariņu pagastā,  izsoli 



 

 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 24.04.2013. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma ”Stabiņi”, Svariņu pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.7, 4.§), iepazinusies ar 
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Stabiņi”, Svariņu pagastā, Dagdas 

novadā,  nosacīto cenu Ls 740,00 (septiņi simti četrdesmit lati, 00 santīmi). 
/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Stabiņi”, Svariņu pagastā, Dagdas 
novadā,  izsoles noteikumus. 
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, “Ezerzeme” un pašvaldības mājaslapā internetā. 

 
 

9.§ 
Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Sakarā ar pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju Dagdas pilsētā, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Veikt grozījumus 2004.gada 15.novembrī noslēgtajā līgumā Nr.19-11/2004 ar SIA 

„Dagdas komunālā saimniecība” par katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā, siltumtrases un 
siltummezglu nomu: 
1.1. papildināt Līgumu ar 5.3.punktu šādā redakcijā: 
„5.3.Nomniekam ir tiesības veikt būvniecības un rekonstrukcijas darbus nomas objektā 
(pārvades un sadales sistēmās).” 
1.2. Līguma 11.punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.” 

 
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai Līgumu jaunā redakcijā. 

 
 

10.§ 
Par dalību KF projektu konkursā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr. 824 „Noteikumi 

par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 



 

 

paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu, kurā noteikts, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Dagdas komunālā saimniecība” piedalīties ES 

Kohēzijas fonda projektu konkursa „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai” 5.kārtā, iesniedzot  projekta pieteikumu „Pārvades un 
sadales sistēmas rekonstrukcija Dagdā” ar kopējām projekta izmaksām Ls 53 996,27 
(atbalsta intensitāte 40% no attiecināmām izmaksām jeb Ls 16 340,26), no kurām: 
1.1. projekta attiecināmās izmaksas Ls 40 850,65; 
1.2. neattiecināmās izmaksas Ls 13 145,62; 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā:  
2.1. pašvaldībai nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē; 
2.2. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” nodrošināt projekta īstenošanu; 
2.3. noslēgt līgumu ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” par projekta finansēšanu.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 
 
 

11.§ 
Par Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumu 

/Ziņo A.Arnicāns/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumu. 
 
Pielikumā: Nolikums uz 5 lapām. 
 

 
12.§ 

Par Konstantinovas sākumskolas attīstības plānu 
/Ziņo A.Arnicāns / 

 
Saskaņā ar  Konstantinovas sākumskolas nolikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Konstantinovas sākumskolas Attīstības plānu 2013. – 2016.gadam. 
 
 

13.§ 



 

 

Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 
izveidošanu 

/Ziņo A.Arnicāns / 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu 
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu interešu izglītības programmu 
izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās A.Arnicāns, A.Platacis, 
R.Azins,  NOLEMJ: 
 
1. Izveidot interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisiju šādā sastāvā: 
 

Komisijas priekšsēdētājs 
Aivars ARNICĀNS – Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja; 
Komisijas locekļi : 
Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;  
Aivars PLATACIS – Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
loceklis; 
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs. 

 
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu zaudē spēku Dagdas novada domes 

12.01.2010. lēmums „Par mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu” (prot. Nr.1, 14.§). 
 
 

14.§ 
Par mērķdotācijas izglītības iestādēm sadales komisijas izveidošanu 

/Ziņo A.Arnicāns / 
 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” un 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai”,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, 
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 
„pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās S.Viškure, A.Viškurs, A.Platacis, 
I.Plesņa,  NOLEMJ: 
 
1. Izveidot mērķdotācijas izglītības iestādēm sadales komisiju šādā sastāvā: 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja;  



 

 

Komisijas locekļi : 
Aivars PLATACIS – Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
loceklis; 
Inese PLESŅA – Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle; 
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs. 
 
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu zaudē spēku Dagdas novada domes 

12.01.2010. lēmums „Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas 
izveidošanu” (prot. Nr.1, 15.§) un  lēmums „Par pirmsskolas izglītības mērķdotācijas 
sadales komisijas izveidošanu”  (prot. Nr.1, 16.§). 

 
 

15.§ 
Par  grozījumiem pašvaldības štatu sarakstos 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13) punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts),   NOLEMJ: 
 
1. Ar 2013.gada 1.augustu : 
1.1. Attīstības un plānošanas nodaļas štatu sarakstu papildināt ar 1 slodzi  štata vienībai 

“projektu koordinators” ar amatalgu Ls 470,00; 
1.2. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstu papildināt ar štata vienību 

“kultūras metodiķis” uz 1 slodzi  ar amatalgu Ls  470,00; 
1.3. Juridiskās nodaļas štatu sarakstā  mainīt štata vienību „jurists” uz  „juriskonsults”. 
2. Ar 2013.gada  31.augustu likvidēt štata vienību „pašvaldības izpilddirektora vietnieks”.  
3. Apstiprināt grozījumus Nr.1 “Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, 

nodaļu un struktūrvienību štatu sarakstos un mēnešalgās no 2013. gada 1.janvāra”. 
/Pielikumā: Grozījumi Nr.1 uz 1 lp./ 

4. Finanšu nodaļai, veicot pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumus, ieplānot 
nepieciešamos līdzekļus atalgojuma nodrošināšanai. 

 
 

16.§ 
Par dzīvokļa jautājumu risināšanu  

/Ziņo R.Azins/ 
 
16.1.  par īres līguma pārtraukšanu ar K.B. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 9.jūlija lēmumu par īres 
līguma pārtraukšanu ar K.B. sakarā ar viņa ilgstošu prombūtni, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.pnata pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Pārtraukt ar K.B. dzīvojamās platības īres līgumu Nr.6, noslēgtu 01.10.2012. ar 

Andrupenes pagasta pārvaldi, uz 1-istabas dzīvokli mājā „Bigači”, Mariampolē, 
Andrupenes pagastā.  



 

 

2. Saglabāt K.B. rindu Dagdas novada pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas reģistrā.  
 
 
16.2.  par dzīvojamās platības piešķiršanu A.K. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 9.jūlija lēmumu par dzīvokļa 
piešķiršanu A.K., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 
Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.pnata pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Izīrēt A.K. pašvaldībai piederošo 1-istabas dzīvokli mājā „Bigači”, Andrupenes 

pagastā,  uz 5 (pieciem) gadiem. 
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu ar A.K.. 
 
 

17.§ 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
17.1.  "Smilgas" Dagdas pagastā 
 

Izskatot P.B. 02.07.2013. iesniegumu par īpašuma “Smilgas” sadali un jauna 
nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi" 47.punktu un 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
17.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Smilgas”, Dagdas pagastā,  sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Smilgas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

001 0166 (5,5 ha), nosaukumu "Pabērzi", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
17.2.  "Sili" Dagdas pagastā 
 

Izskatot īpašuma "Sili" īpašnieka R.L. pilnvarotās personas F.L. (pilnvara Nr.184., 
izdevis zvērināts notārs Ilze Popele 2012.gada 26.jūnijā) 03.07.2013. iesniegumu par īpašuma 
“Sili" sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru 



 

 

kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 17.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, 
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   balsošanā nepiedalās 
R.Nipers, NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Sili”, Dagdas pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Sili” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 

0179 0,4908 ha platībā, nosaukumu "Sili-1", saglabājot iepriekšējo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
 17.3.  "Rīti" Ezernieku pagastā 
 

Izskatot O.M., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv R.M., 14.07.2013. iesniegumu par 
īpašuma “Rīts” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 20.06.2006. MK 
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Rīts”, Ezernieku pagastā,  sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Rīts” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 003 

0012 (6,7 ha), nosaukumu "Rītiņi", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

18.§ 
Adresācijas jautājumi 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
18.1.  par adreses dzēšanu 
 
 Sakarā ar to, ka ēkā nav izveidotas telpu grupas un pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 26. punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 



 

 

 Dzēst Adrešu reģistrā adreses Māras iela 11-1, Dagda, Dagdas novads un Māras iela 
11-2, Dagda, Dagdas novads.  
 
 
18.2.  par adreses piešķiršanu 
 
 Izskatot zemnieku saimniecības "Sapņukalns", reģistrācijas Nr.41501024990, juridiskā 
adrese "Gorki", Asūnes pag., Dagdas nov., 05.07.2013. iesniegumu un pamatojoties uz 
Ministru kabineta 03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. 
punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0245 un uz tās atrodošām būvēm  
piešķirt adresi "Zemītes", Račeva, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV 5676. 
 
 

19.§ 
Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Izskatot R.L. 08.07.2013. iesniegumu par zemes vienības daļas izveidošanu un  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 
aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu, 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 16.pantu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Izveidot nekustamajā īpašumā "Kalmes", zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6054 004 

0051, zemes vienības daļu 0,6 ha platībā, nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– lauksaimniecības zeme, kods 0101. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības 
daļas platība var tikt precizēta. 

2. Pārējai zemes vienības daļai 2,8 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  
lauksaimniecības zeme - kods 0101. 
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0051 robežu plāns. 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
20.§ 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
20.1.  R.L. Svariņu pagastā  
  



 

 

 Izskatot R.L. 05.07.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
 Izbeigt ar 2013.gada 31.jūliju R.L. zemes nomas tiesības  uz zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumiem 6090 001 0183 (0,4 ha) un 6090 001 0184 (0,4 ha) Svariņu pagasta 
Svarincos. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
20.2.  P.V. Andrupenes pagastā  
  
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
 Izbeigt ar 2013.gada 31.jūliju P.V. zemes nomas tiesības  uz zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumiem 6042 008 0179 (4,24 ha) un 6042 008 0180 (8,39 ha) Andrupenes 
pagastā sakarā ar viņa nāvi 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
20.3.  Ļ.F. Bērziņu pagastā  
  
 Izskatot Ļ.F. 03.07.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
 Izbeigt ar 2013.gada 31.jūliju Ļ.F. zemes nomas tiesības  uz 1/4 domājamo daļu no 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0152, zemes gabala platība - 0,3 ha.  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
20.4.  A.M. Bērziņu pagastā  
  
 Izskatot A.M. 11.07.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 27.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
  Izbeigt ar 2013.gada 31.jūliju A.M. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumiem 6050 004 0261 (1,2 ha ) un 6050 004 0126 (0,6 ha). 



 

 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
21.§ 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgās zemes un 
rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi saskaņā ar sarakstu:  
   
Nr.p.

k. 
Administratīvā 

teritorija 
Vārds, Uzvārds Kadastra 

apzīmējums 
Platība, ha Nomas 

termiņš 
(gadi) 

1. Andrupenes pagasts V.A. 6042 008 0180 4,39  
(daļa no z.g.) 

10 

2. Andrupenes pagasts J.K. 6042 008 0179 4,24 10 
3. Ezernieku pagasts J.J. 6056 006 0194 

6056 006 0026 
1,6  
2,3  

(daļa no z.g.) 

25 

4. Dagdas pilsēta V.G. 6009 002 0470 0,0814 50 
5. Bērziņu pagasts V.M. 6050 002 0152 

(1/4 d.d.) 
0,3  10 

6. Bērziņu pagasts J.V. 6050 004 0261 1,2 10 
      

2. Pilnvarot attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumus. 
  
  Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām 

 
 

22.§ 
Par zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 ar V.Š. Asūnes pagastā 
 
 1. Dagdas novada dome ir izskatījusi V.Š. iesniegumu par zemes nomas tiesību 
piešķiršanu uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6046 005 0056, 6046 005 0057 un 
6046 005 0058 Asūnes pagastā. 



 

 

 2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka ar Dagdas novada 
domes sēdes 2012.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.8., 26.§) V.Š. ir izbeigtas lietošanas 
tiesības un noteikts, ka ir jāizmanto nomas pirmtiesības līdz 2013.gada 31.augustam.  
 3. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
 3.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V.Š. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 
6046  005 0056 (1,6 ha), 6046 005 0057 (4,1 ha) un 6046 005 0058 (4,1 ha), Asūnes pagastā,  
nomu uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības  vajadzībām. 
 3.2. Noteikt, ka nomas tiesības stājas spēkā ar 2012.gada 30.augustu.  
 3.3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
23.§ 

Par pašvaldības īpašuma sadali Dagdā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Pamatojoties uz "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma"  24.pantu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
  Sadalīt pašvaldības īpašumu Dagdas pilsētā ar kadastra Nr. 6009 001 0302 divos 
īpašumos: 
1. Īpašums Rēzeknes ielā 2A, Dagdā, kurā iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6009 001 0332 - 0,2234 ha platībā; 
2. Īpašums Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, kurā iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6009 001 0333 - 0,0194 ha platībā. 
 

 
24.§ 

Par  zemes gabala sadali Bērziņu pagastā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Izskatot M.V., kuru pārstāv V.Ļ. (pilnvara Nr.32, izdevusi Dagdas novada bāriņtiesa 

2012.gada 6.decembrī) 10.07.2013. iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma  24.pantu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt  zemes vienību Bērziņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0033 divos 

zemes gabalos ar 5,0 ha un 4,4 ha lielu platību  Izveidotajiem zemes gabaliem noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  



 

 

2. Piešķirt īpašuma nosaukumu "Nogāzes". 
 
Pielikumā:  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0033  sadales shēma . 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

25.§ 
Par pašvaldības autoceļa izveidošanu Konstantinovas pagasta Konstantinovā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Lai sakārtotu Dagdas novada pašvaldības autoceļu tīklu un pamatojoties uz 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta 1.daļas 2.punktu,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Izveidot zemes vienību Konstantinovas pagasta Konstantinovā 0,12 ha platībā, ierīkojot 

pašvaldības autoceļu 8 m platumā ar nosaukumu Saules iela. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā - kods 1101. Noteikt, ka izveidotā zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai 
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, 

2. Sakarā ar autoceļa izveidošanu, mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 004 
0481 robežas un noteikt tās platību - 0,15 ha.    

3. Samazināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0281 platību līdz 0,13 ha, 
atdalot no tās 0,1 ha lielu platību. Atdalīto zemes gabalu ieskaitīt rezerves zemes fondā un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 
kods 1201,  

4. Veikt izmaiņas pašvaldības autoceļu reģistrā. 
 

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēma uz vienas lapas. 
 
 

26.§ 
Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Sakarā ar to, ka E.Tjarvem un A.Badūnam ir izbeigtas deputāta pilnvaras pirms 
termiņa un viņu vietā stājušies jauni deputāti, kā arī saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 
nolikuma 5.1.punktu, kurā noteikts, ka dome no pašvaldības deputātiem ievēlē finanšu 
komiteju 9 locekļu sastāvā,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, 
I.Plesņa, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās A.Gžibovskis, 
I.Gžibovska, A.Plotka, NOLEMJ: 
 

Ievēlēt Finanšu komitejas sastāvā deputātus: 
- Aleksandru GŽIBOVSKI; 



 

 

- Aivaru PLOTKU. 
 
 

27.§ 
Par izmaiņām Izglītības, kultūras un  sporta jautājumu komitejas sastāvā 

 /Ziņo S.Viškure/ 
 

Sakarā ar to, ka A.Trūlim un A.Badūnam ir izbeigtas deputāta pilnvaras pirms termiņa 
un viņu vietā stājušies jauni deputāti, kā arī saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma 
5.2.punktu, kurā noteikts, ka dome no pašvaldības deputātiem ievēlē izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, 
I.Plesņa, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās A.Plotka, A.Gžibovskis, 
I.Gžibovska, NOLEMJ: 
 

Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputātus: 
- Aivaru PLOTKU; 
- Aleksandru GŽIBOVSKI. 

 
 

28.§ 
Par izmaiņām Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā 

 /Ziņo S.Viškure/ 
 

Sakarā ar to, ka A.Trūlim, A.Beitānam un A.Badūnam ir izbeigtas deputāta pilnvaras 
pirms termiņa un viņu vietā stājušies jauni deputāti, kā arī saskaņā ar Dagdas novada 
pašvaldības nolikuma 5.3.punktu, kurā noteikts, ka dome no pašvaldības deputātiem ievēlē 
veselības un sociālo jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, 
I.Plesņa, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - 
nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās A.Plotka, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, 
V.Višņevskis, NOLEMJ: 
 

Ievēlēt Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā deputātus: 
- Aivaru PLOTKU; 
- Irēnu GŽIBOVSKU; 
- Vladislavu VIŠŅEVSKI. 

 
 

29.§ 
Par izmaiņām Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu  

komitejas sastāvā 
/Ziņo S.Viškure/ 

 
Sakarā ar to, ka E.Tjarvem ir izbeigtas deputāta pilnvaras pirms termiņa un viņa vietā 

stājies jauns deputāts, kā arī saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma 5.4.punktu, kurā 
noteikts, ka dome no pašvaldības deputātiem ievēlē tautsaimniecības, lauksaimniecības un 
vides aizsardzības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā,  
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 



 

 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,  balsošanā nepiedalās A.Gžibovskis,  
I.Gžibovska, NOLEMJ: 
 

Ievēlēt Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu 
komitejas sastāvā deputātu                           -  Aleksandru GŽIBOVSKI.   
                                    

 
30.§ 

Par transportlīdzekļu iegādi pašvaldības iestādēm 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
30.1.  Ķepovas pagasta pārvaldei 
 

Sakarā ar Ķepovas pagasta pārvaldes iestādes lūgumu piešķirt līdzekļus autotransporta 
iegādei, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi un iestādes darbību, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Ķepovas pagasta pārvaldei iegādāties mazlietotu vieglo/kravas autotransporta 

līdzekli līdz Ls 4000 apmērā. 
2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu autotransporta iegādei Ķepovas pagasta pārvaldei tās 

darbības nodrošināšanai. 
3. Finanšu nodaļai, plānojot grozījumus pašvaldības budžetā, no papildus budžeta 

ieņēmumiem palielināt finansējumu Ķepovas pagasta pārvaldei atbilstoši iepirkuma 
rezultātā iegādātās automašīnas vērtībai. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 
 

 
30.2.  VSPC „Dagda” 
 

Sakarā ar Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (VSPC „Dagda”) lūgumu 
par autotransporta iegādes nepieciešamību iestādes darbības nodrošināšanai – iemītnieku ar 
kustību traucējumiem pārvadāšanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu veselības un sociālo aprūpi, 
ņemot vērā  līdzekļu ekonomiju no iestādei piešķirtajiem līdzekļiem ārējo elektrotīklu 
rekonstrukcijai VSPC „Dagda” teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš),   NOLEMJ: 
 
1. Atļaut VSPC „Dagda” iegādāties  mazlietotu mikroautobusu iestādes darbības 

nodrošināšanai līdz Ls 8 700.  
2. Novirzīt no ārējo elektrotīklu rekonstrukcijai piešķirto līdzekļu atlikušās summas Ls 8 700  

autotransporta iegādei VSPC „Dagda” . 
3. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu transportlīdzekļa iegādei VSPC „Dagda”. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 
5. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 25.05.2011. lēmums „Par 

atļauju autotransporta iegādei VSPC „Dagda”” (prot. Nr.7, 21.§). 



 

 

 
 

31.§ 
Par līdzekļu novirzīšanu VSPC „Dagda” 

 /Ziņo S.Viškure/ 
 

Pašvaldībā 17.07.2013. saņemta Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” 
(VSPC „Dagda”) vēstule ar lūgumu piešķirt finansējumu jauna elektrokardiogrāfa iegādei, jo 
esošais pēc 13 gadu ekspluatācijas ir sabojājies un nav vairs izmantojams, ko apliecina 
defektācijas akts. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un iestādes pilnvērtīgu 
darbību, ņemot vērā līdzekļu ekonomiju no iestādei piešķirtajiem līdzekļiem ārējo elektrotīklu 
rekonstrukcijai VSPC „Dagda” teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27)punktu, 
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 
 
1. Atļaut VSPC „Dagda”  iegādāties elektrokardiogrāfu veselības aprūpes nodrošināšanai 

iedzīvotājiem. 
2. Novirzīt no ārējo elektrotīklu rekonstrukcijai piešķirto līdzekļu atlikušās summas Ls 2 550  

elektrokardiogrāfa iegādei VSPC „Dagda” . 
3. Finanšu nodaļai veikt apmaksu, pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 
 
 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure paziņo par nākamās domes sēdes sasaukšanu 2013.gada 
16.augustā  plkst. 15:00.      
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17: 40. 
 
 
Sēdes vadītāja    
                                                                                             
Sēdes protokolētāja                                                                                        
 

 
S.Viškure 
 
M.Badūne          

Protokols parakstīts 2013.gada 22.jūlijā 



Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 18.jūlija sēdes

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2013.GADA 6 MĒNEŠOS
(Ls)

Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti
plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-

1 Andrupene 23500 8595 36,57% 3155 12100 4843 40,02% 1207 35600 13438 37,75% 4362
2 9000 3475 38,61% 1025 7670 4587 59,80% -752 16670 8062 48,36% 273
3 Asūne 15500 7098 45,79% 652 11755 5608 47,71% 270 27255 12706 46,62% 922
4 Bērziņi 16000 6357 39,73% 1643 5800 2525 43,53% 375 21800 8882 40,74% 2018
5 Ezernieki 10500 2825 26,90% 2425 10020 3645 36,38% 1365 20520 6470 31,53% 3790
6 13000 6207 47,75% 293 9490 5506 58,02% -761 22490 11713 52,08% -468
7 3500 1215 34,71% 535 800 148 18,50% 252 4300 1363 31,70% 787
8 Svariņi 11000 3028 27,53% 2472 8780 4345 49,49% 45 19780 7373 37,28% 2517
9 Šķaune 9500 4277 45,02% 473 11900 4980 41,85% 970 21400 9257 43,26% 1443

10 Dagda 43000 15866 36,90% 5634 33000 15664 47,47% 836 76000 31530 41,49% 6470
KOPĀ 154500 58943 38,15% 18307 111315 51851 46,58% 3807 265815 110794 41,68% 22114

Sociālā dienesta vadītāja 

protokolam Nr.13, 2.§

Npk

Andzeļi

Konstantinova
Ķepova

E.Trūle



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2013.gada 18.jūlija sēdē

Dagdas novada pašvaldības budžeta  ieņēmumu izpilde 2013.gada 1.pusgadā
LVL

Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
1.0 Nodokļu ieņēmumi 1464088 822540 56,18%
1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 53,47%
4.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 212706 153314 72,08%
4.1.1.0 NĪN par zemi 191089 138241 72,34%
4.1.1.1. NĪN par zemi  kārtējām gadam 172385 126984 73,66%
4.1.1.2 NĪN par iepriekšējiem gadiem 18704 11257 60,18%
4.1.2.0 NĪN par ēkām 11461 6856 59,82%
4.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā gada 10653 6216 58,35%
4.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem 808 640 79,21%
4.1.3.0 NĪN par mājokļiem 10156 8217 80,91%
4.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējām gadam 9231 7534 81,62%
4.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem 925 683 73,84%
4.2.0.0 Īpašuma nodokļa parādi 0 0 #DIV/0!
5.5.3.0 Dabas resursu nodoklis 1429 840 58,78%
2.0 Nenodokļu ieņēmumi 26089 8099 31,04%
8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 210 10 4,76%
9.0.0.0 Valsts nodevas un  kancelejas nodevas 7876 3220 40,88%
9.4.0.0 5486 2748 50,09%
9.5.0.0 Pašvaldību nodevas 2390 472 19,75%
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 12003 3578 29,81%
12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6000 392 6,53%
13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 0 899 #DIV/0!
13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 0 283 #DIV/0!
13.2.0.0 0 0 0,00%
13.4.0.0 Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas 0 616 #DIV/0!
3.0. 502205 290020 57,75%
21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal 482031 252387 52,36%
21.3.4.0 0 0 #DIV/0!
21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 71070 38709 54,47%
21.3.7.0 430 186 43,26%
21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 57878 33531 57,93%
21.3.8.1 Ieņēmumi par telpu nomu 41048 24305 59,21%
21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2420 1375 56,82%
21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 5152 2739 53,16%
21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 9258 5112 55,22%
21.3.9.0 ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks 352653 179961 51,03%
21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 27420 11101 40,49%
21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 174500 96991 55,58%
21.3.9.3 Ieņēmumi no biļešu realizācijas 10270 2923 28,46%
21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 92060 43730 47,50%
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 48403 25216 52,10%
21.4.0.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem 20174 37633 186,54%
5.0. Transferti 3536615 2102236 59,44%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 750 0 0,00%
18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 3450525 2060042 59,70%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!
18.6.0.0 Saņemtie transferti no valsts budžeta 3450525 2060042 59,70%
18.6.2.0 Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 968794 889991 91,87%
18.6.3.1 779168 288755 37,06%
18.6.4.0 Saņemtā dotācija no PFIF 1466853 765438 52,18%
18.6.9.0 Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti 235710 115858 49,15%
18.7.0.0 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 85340 42194 49,44%
19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 0,00%
19.2.0.0. Ieņēmumi no citām pašvaldībām 85340 42194 49,44%
19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 37000 15118 40,86%
19.2.3.0 0,00%
19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai 0,00%
19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 48340 27076 56,01%
19.3.0.0 Ieņēmumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.1.0 Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales 0 0 0,00%
19.3.1.1 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.2 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.9 Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi 0 0 0,00%
19.3.2.0 Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.2.1 Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.2 Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.9 0 0 #DIV/0!
19.4.0.0 Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 0 0,00%
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 5528997 3222895 58,29%

Līdzekļu atlikums gada sākumā 452166 452166 100,00%
Kredīts 620019 252508 40,73%
KOPĒJIE IEŅĒMUMI 6601182 3927569 59,50%

protokols Nr.13, 4.§

Klas.kods

1 249 953 668 386

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b

Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas

Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi

Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc

Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša

Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)

Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai

Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                       Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2013.gada 18.jūlija sēdē

Dagdas novada  pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2013.gada 1. pusgadā
atbilstoši funkcionālajām kategorijām LVL

Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
01.000 Vispārējie valdības dienesti 741499 340029 45,86%
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 62026 24312 39,20%
04.000 Ekonomiskā darbība 102710 73850 71,90%
05.000 Vides aizsardzība 26617 13802 51,85%
06.000 1123097 696380 62,01%
07.000 Veselība 685110 331678 48,41%
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 909396 426874 46,94%
09.000 Izglītība 2072196 1282835 61,91%
10.000 Sociālā aizsardzība 608201 253129 41,62%

KOPĀ IZDEVUMI 6330852 3442889 54,38%
Kredīta atmaksa 265000 118701 44,79%
KOPĀ IZDEVUMI 6595852 3561590 54,00%
Līdzekļu atlikums gada beigās 5330 0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2013.gada 1.pusgadā

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām LVL

Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
1.0 Uzturēšanas izdevumi 5135688 2691445 52,41%
1.1. Kārtējie izdevumi 4581392 2449797 53,47%
1000 Atlīdzība 3167694 1756637 55,45%
1100 Atalgojums 2531049 1418106 56,03%
1200 636645 338531 53,17%
2000 Preces un pakalpojumi 1413698 693160 49,03%
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 25035 7797 31,14%
2200 Pakalpojumi 778507 369946 47,52%
2300 591984 309530 52,29%
2400 Izdevumi periodikas iegādei 5822 574 9,86%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 12350 5313 43,02%
1.2. Procentu izdevumi 36000 10648 29,58%
4000 Procentu izdevumi 36000 10648 29,58%
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 7000 2894 41,34%
4300 Pārējie procentu maksājumi 29000 7754 26,74%
1.3. Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti 468955 197920 42,20%
3000 Subsīdijas un dotācijas 0 0 #DIV/0!
3200 0 0 #DIV/0!
6000 Sociālie pabalsti 468955 197920 42,20%
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 409115 186779 45,65%
6300 Sociālie pabalsti natūrā 59800 11118 18,59%
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 40 23 57,50%
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 49341 33080 67,04%
7000 49341 33080 67,04%
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 49341 33080 67,04%
2.0 Kapitālie izdevumi 1195164 751444 62,87%
2.1. Pamatkapitāla veidošana 1195164 751444 62,87%
5000 Pamatkapitāla veidošana 1195164 751444 62,87%
5100 Nemateriālie ieguldījumi 35000 17429 49,80%
5200 Pamatlīdzekļi 1160164 734015 63,27%
9300 Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem 0 0 #DIV/0!

KOPĀ IZDEVUMI 6330852 3442889 54,38%
Aizņēmumu atmaksa 265000 118701 44,79%
IZDEVUMI PAVISAM 6595852 3561590 54,00%
Līdzekļu atlikums gada beigās 5330 0,00%

protokols Nr.13, 4.§

Klas.kods

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš

Klas.kods

Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas

Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.

Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)

Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                       Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 18.jūlija sēdē

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
 ieņēmumu un izdevumu izpilde 2013.gada 1.pusgadā

LVL

Kods Rādītāju nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
I. IEŅĒMUMI 136062 104175 76,56%

1.0.0 Nodokļu ieņēmumi 3200 1537 48,03%
5.5.3. Dabas resursu nodoklis 3200 1537 48,03%
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 1 #DIV/0!

8.6.1. Procentu ieņēmumi par depozītiem #DIV/0!

8.6.2. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 0 1 #DIV/0!
12.3.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

4.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!
21.4.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumi #DIV/0!

5.0 Transferti 132862 102637 77,25%
18.0.0 Valsts budžeta transferti 132862 102637 77,25%
18.9.1 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 132862 102637 77,25%
19.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 0 0 #DIV/0!
19.1.1. Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu #DIV/0!
19.2.5 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām #DIV/0!
19.3.0. Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes #DIV/0!

01 Privatizācijas fonda līdzekļi #DIV/0!
02 Autoceļu fonda līdzekļi 132862 102637 77,25%
03 Dabas resursu nodoklis 3200 1537 48,03%
04 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 0 0 #DIV/0!

Kopā ieņēmumi 136062 104174 76,56%

IZDEVUMI 141696 95338 67,28%
01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 #DIV/0!
04.000 Ekonomiska darbība 1587 0 0,00%
05.000 Vides aizsardzība 5069 745 14,70%
06.000 135040 94593 70,05%
07.000 Veselība #DIV/0!
09.000 Izglītība #DIV/0!

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 141696 95338 67,28%
1000 Atlīdzība 24818 8539 34,41%
1100 Atalgojumi 20000 6723 33,62%
1200 4818 1816 37,69%
2000 Preces un pakalpojumi 114878 86799 75,56%
2200 Pakalpojumi 102780 81121 78,93%
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi 11598 5386 46,44%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 500 292 58,40%
6000 Sociālie pabalsti 0 0 #DIV/0!
6400 #DIV/0!
7000 0 0 #DIV/0!
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 #DIV/0!
5000 Pamatkapitāla veidošana 2000 0 0,00%
5100 Nemateriālie ieguldījumi #DIV/0!
5200 Pamatlīdzekļi 2000 0 0,00%

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7014 7014 0
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 1380

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                                                                                     

protokols Nr.13, 4.§

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš

Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                S.Viškure

Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada domes  

2013.gada 18.jūlija sēdē 
(protokols Nr.13, 8.§) 

 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Stabiņi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā  

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

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Stabiņi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1,01 ha.  
 

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 
 
3. Izsoles laiks: 2013. gada 13.septembris plkst.14.00.  
 
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var  iepazīties  Dagdas  novada pašvaldībā,  

Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās no pulksten 8.00 – 12.00  un no 13.00 –  17.00. 
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507. 
 
6. Izsoles objekta nosacītā cena: Ls 740,- (septiņi simti četrdesmit lati, 00 santīmi).  
 
7. Maksāšanas līdzekļi – lati (LVL). 
 
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 
 
9. Izsoles solis – Ls 50,-. 
 
10. Izsoles metode – mutiska izsole. 
 
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas jeb Ls 74,- Dagdas 
novada pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: 
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi 
"Nekustamā īpašuma „Stabiņi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā” izsoles 
nodrošinājums". 

 
12. Pirmpirkuma tiesības – Viktoram Petrovskim. 
 
13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 
laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja 
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks 
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

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

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
 



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

15.1. fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  nodrošinājuma 
iemaksu; 

15.2. juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 
izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 
apliecina nodrošinājuma iemaksu.   

 
16. Izsoles norise:  

▪ izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 
▪ ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 
▪ solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 
▪ pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – Ls 50,- ; 
▪ par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu 

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 
 
17. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 
Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

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

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas.  

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

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 
 
Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja                                                                                                 S.Viškure 
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DAGDAS  NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ALEKSANDROVAS INTERNĀTPAMATSKOLA 

Reģ. Nr. 4220900579 
Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV -5680 

tālrunis 65621023, 65621002,  fakss 65621024, e-pasts: aleksandrova-skola@inbox.lv 
 

 
                                                                                                  APSTIPRINĀTS 
                                                                                    Dagdas novada pašvaldības  

domes 2013.gada 18.jūlija sēdē 
                                                                               (protokols Nr. 13, 11.§) 

 
ALEKSANDROVAS     

INTERNĀTPAMATSKOLAS  NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu 
 
 

 
I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Aleksandrovas  internātpamatskola (turpmāk – Skola) ir Dagdas novada pašvaldības 

(turpmāk – Dibinātājs) izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un 
speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, šis 
nolikums un citi ar izglītības procesu saistītie spēkā esošie normatīvie akti.  

3. Skola darbojas Dagdas novada pašvaldības domes padotībā. 
4. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lieto papildināto mazo valsts ģerboni un 

mazo valsts ģerboni. Skolai ir veidlapa, uz kuras attēlots mazais valsts ģerbonis un 
Skolas rekvizīti.  

5. Skolai ir norēķinu konti bankā.  
6. Skolas nosaukuma maiņas gadījumā vai Skolas dibinātāja nosaukuma vai maiņas 

gadījumā, šis nolikums ir spēkā līdz jauna Skolas nolikuma apstiprināšanai vai 
atbilstošu grozījumu veikšanai.  

II  Izglītības iestādes nosaukums, juridiskā adrese 

7. Skolas nosaukums: Aleksandrovas  internātpamatskola.  
8. Skolas juridiskā adrese: Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV-

5680.  
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III Izglītības iestādes darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi 

9. Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi, īstenot 
izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā noteikto  mērķu un 
uzdevumu sasniegšanu.  

10. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  
11. Skolas galvenie uzdevumi: 

11.1. nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu obligāto izglītību; 
11.2.sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un 
apzinātai profesijas apguvei; 
11.3. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu 
tautu un valsti. 
11.4. nodrošināt izglītojamiem diennakts uzturēšanos, aprūpi un ēdināšanu.  
 

IV   Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas 

12. Skola īsteno  speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas 
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem:  

12.1 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (izglītojamiem ar vieglu garīgu atpalicību – A un B līmenis), kods 
21015811; 21015821 

12.2 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem - C līmenis), kods 21015911; 21015921. 

12.3 profesionālās pamatizglītības programmas: Mājturība, kods 2281400; 
Lauksaimniecība, kods 2262100; Ēdināšanas pakalpojumi, kods 2281102. 

13. Pedagogi darbā ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktās 
paraugprogrammas vai arī pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē 
Skolas metodiskā komisija un ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.  

V Izglītības procesa organizācija 

14. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 
likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti,  Darba 
kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes reglaments, 
Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.  

15. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

16. Izglītojamo skaitu klasē speciālajā izglītībā noteikts IZM paraugprogrammās. Vispārējās 
pamatziglītības programmās izglītojamo skaitu klasē nosaka Dibinātājs.  

17. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 
datumus, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.  

18. Saskaņojot ar Dibinātāju, Skolas direktors nosaka mācību gada pagarinājumu, ja mācību 
gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.  

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgumu nosaka 
Skolas direktors ar rīkojumu. 
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20. Skolā ir 10 minūšu starpbrīži starp mācību stundām, un 20 minūšu starpbrīži pusdienām, 
pēc 5. un 6. mācību stundām. 

21. Dienas un nedēļas mācību slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums, tās sadalījumu pa 
nedēļas dienām, iekļaujot stundu sākuma un beigu laiku, pārtraukumu ilgumu un secību, 
nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.  

22. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto izglītības programmu 
mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus. 

23. Licencētajās un akreditētajās izglītības programmās noteiktas fakultatīvo, interešu 
izglītības, individuālā grupu darba nodarbības un audzināšanas stundas, to sadalījums pa 
nedēļas dienām, noteikts nodarbību sarakstā, ko apstiprina Skolas direktors.  

24. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.  
25. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību iesaka Skolas pedagoģiskā padome un ar 

rīkojumu nosaka Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
26. Izglītojamo mācību sasniegumus atbilstoši Valsts pamatizglītības standarta prasībām un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vērtē saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu 
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

27. Skolā ir pieļaujama vispārizglītojošo un speciālo klašu izglītojamo integrācija, ievērojot 
izglītojamo spējas un attīstības līmeni, sekojošos mācību priekšmetos: mūzika, sports, 
vizuālā māksla, ritmika, dabas zinības, sociālās zinības, vēsture, mājturība un 
tehnoloģijas. 

VI  Izglītojamo tiesības un pienākumi 

28. Izglītojamo vispārīgie pienākumi un tiesības ir noteiktas Vispārējās Izglītības likumā, 
Skolas iekšējās kārtības noteikumos. 

VII  Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

29. Skolas pedagogu (tajā skaitā direktora) un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka 
Skolas Darba kārtības noteikumi, Darba koplīgums un Darba līgumi, un amatu apraksti.  

30. Skolas pedagogus un tehniskos darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Skolas 
direktors atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.  

31. Skolas direktors pedagogam var uzdot pildīt internāta skolotāja, kabineta vadītāja, interešu 
izglītības pulciņa vadītāja pienākumus vai arī uzdot citu pedagoģiska rakstura darbu pēc 
abpusējas vienošanās, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

32. Direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Skolas Dibinātājs.  

VIII  Izglītības iestādes padomes, komisijas un līdzpārvalde 

33. Skolā pedagoģiskā procesa, darba organizācijas, pārvaldes u.c. jautājumu risināšanai 
darbojas sekojošas institūcijas:  
33.1.Skolas padome;  
33.2.Skolas pedagoģiskā padome;  
33.3.Metodiskās komisijas; 
33.4.Izglītojamo līdzpārvalde.  

34. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, skolēnu vecākiem, 
sabiedrību un Dibinātāju. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.  

35. Skolas pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 
saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas 
pedagoģiskās padomes reglaments. 
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36. Radniecīgo mācību priekšmetu un internāta skolotāju metodiskās komisijas izveido, lai 
realizētu Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu programmās noteiktās 
prasības. Skolas direktors apstiprina metodisko komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus. 
Metodisko komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz komisiju reglamentiem. 
Metodisko komisiju darbu koordinē direktora vietnieks izglītības jomā. 

37. Izglītojamo līdzpārvalde tiek izveidota pēc skolēnu pašiniciatīvas, lai organizētu un 
vadītu skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāvētu skolēnu tiesības un intereses.  

38. Izglītojamo  līdzpārvalde darbojas saskaņā ar Skolas  līdzpārvaldes reglamentu.  

IX    Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība 

39. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar 
Skolas padomi, Skolas pedagoģisko padomi un Dibinātāju. 

40. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju, apstiprina Skolas direktors un 
licencē Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Grozījumus 
Skolas izglītības programmās apstiprina Skolas direktors, atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.  

41. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 
ar Izglītojamo līdzpārvaldi, Skolas pedagoģisko padomi un Skolas padomi.  

42. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar 
Skolas Darba strīdu komisiju.  

43. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar 
Skolas padomi.  

44. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, 
saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.  

45. Izglītojamo līdzpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, 
saskaņojot ar Skolēnu līdzpārvaldi un Skolas padomi.  

46. Metodisko komisiju reglamentus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, 
saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi.  

47. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot 
ar Skolas bibliotekāru.  

48. Skolas noteikumus par arhīvu un Skolas lietu nomenklatūru apstiprina Skolas direktors, 
saskaņojot ar Latvijas Valsts arhīvu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

49. Mācību priekšmetu programmas izstrādā skolas pedagogi, tās izskata Skolas 
metodiskajās komisijās un apstiprina Skolas direktors.  

50. Mācību priekšmetu stundu sarakstu un nodarbību sarakstu izstrādā Skolas direktora 
vietnieks izglītības jomā un apstiprina Skolas direktors.  

51. Citus Skolas iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, 
pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedību, darba drošību 
iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību, uz normatīvā akta 
pamata vai pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos izdod Skolas 
direktors.  

X Izglītības iestādes izdoto administratīvo aktu  
vai faktiskās rīcības apstrīdēšana 

52. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena 
mēneša laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Dibinātājam.  

53. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram, iesniedzot rakstveida 
iesniegumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  
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XI  Izglītības iestādes finansēšanas avoti  

 un kārtība, saimnieciskā darbība  
 
54. Skolas nepārtrauktai darbībai finansējumu no Valsts mērķdotācijas nodrošina Dibinātājs, 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
55. Skolas papildus finanšu līdzekļus veido:  

55.1.fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;  
55.2. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 
55.3.programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai; 
55.4.ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi. 

56. Skolas direktors vada Skolas budžeta plānošanu, atbild par piešķirtā budžeta izlietojumu 
un ne retāk kā reizi gadā sniedz atskaiti Dibinātājam, Skolas padomei un skolas 
darbinieku kopsapulcei. 

57. Budžeta apriti veic Skolas grāmatvedība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Skolas direktors atbild par grāmatvedības atskaišu, kopsavilkumu un pārskatu 
iesniegšanu Dagdas  novada domē noteiktajā laikā un kārtībā. 

58. Skolas manta ir Dagdas novada pašvaldības īpašums, kas atrodas Skolas valdījumā un 
atbildībā. 

XII   Izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

59. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 
XIII  Izglītības iestādes Skolas nolikuma grozījumi  

un to pieņemšanas kārtība 
 

60. Grozījumus Skolas nolikumā var ierosināt Dibinātājs, Skolas padome, Skolas 
pedagoģiskā padome, Skolas izglītojamo līdzpārvalde un Skolas direktors.  

61. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs. 

XIV   Citi noteikumi 

62. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar Skolas bibliotēkas reglamentu un citiem ar 
izglītību saistītiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Tās darbu vada Skolas 
bibliotekārs.  

63. Skolā darbojas medpunkts, lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā darbu organizē un vada skolas medicīniskais 
personāls.  

64. Skola pēc noteiktas formas un noteiktā laikā iesniedz atskaites un statistiskos pārskatus 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

65. Skola nodrošina darba aizsardzības, darba kārtības un darba drošības tehnikas noteikumu 
ievērošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

66. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normu un ugunsdrošības noteikumu prasības 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

67. Skola lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  
68. Skola veido un pastāvīgi uztur Valsts Izglītības informācijas sistēmas datu bāzi 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
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Pārejas noteikums 

 Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Aleksandrovas speciālās 
internātpamatskolas  nolikums, apstiprināts ar Dagdas novada domes 28.10.2009. lēmumu 
(prot. Nr.11, 19.§)  „Par Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas nolikuma 
apstiprināšanu”.  

 

Skolas direktore                                          A. Malinovska 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada domes  
2013.gada 18.jūlija sēdē 
(protokols Nr. 13, 15.§) 

 
GROZĪJUMI Nr.1 

 
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un  struktūrvienību 

štatu sarakstos un mēnešalgās no 2013. gada 1.janvāra 
 
 

2. Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas  
štatu saraksts un mēnešalgas no  2013.gada 1.augusta 

 
Nr. Štata vienības nosaukums Skaits Likme (Ls) Mēnešalga (Ls) 
1. Juridiskās nodaļas vadītājs 1 620,00 620,00 
2. Juriskonsults * 1 520,00 520,00 
3. Jurists-personāla speciālists  1 470,00   470,00    
 
* mainīta štata vienība “Jurists” uz “Juriskonsults”  
 
 

5. Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas  
štatu saraksts un mēnešalgas no  2013.gada 1.augusta 

 
 

Nr. Štata vienības nosaukums Skaits Likme (Ls) Mēnešalga (Ls) 
1. Nodaļas vadītājs 1 620,00 620,00 
2. Projektu koordinators * 3 470,00 1410,00 
  
*  ieviesta papildus viena slodze štata vienībai „Projektu koordinators” 
 
 

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas  
štatu saraksts un mēnešalgas no  2013.gada 1.augusta 

 
Nr. Štata vienības nosaukums Skaits Likme ( Ls) Mēnešalga (Ls) 
1. Nodaļas vadītājs 1 620,00 620,00 
2. Izglītības darba speciālists 1 490,00   490,00 
3. Sporta pasākumu organizators  1 470,00   470,00 
4. Skolotājs logopēds  0,5 280,00 140,00 
5. Izglītības psihologs  0,4 280,00 112,00 
6. Kultūras metodiķis * 1 470,00   470,00 
 
*  ieviesta papildus viena štata vienība „kultūras metodiķis” 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                             S.Viškure 
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