
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

Dagdas novada  Dagdā Nr. 17 2013.gada 1.oktobrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:30. 

Sēdi atklāj plkst. 16:30. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols 

Viškurs, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija  Ļevkova, Raitis Azins, Sandra Viškure, 

Vladislavs Višņevskis. 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, projektu koordinators Artjoms Gekišs, 

finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ceļu meistars Aivars Belkovskis. 
 

Nepiedalās – 

4 deputāti:  Olga Golube (komandējumā), Raimonds Nipers, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts 

(sakarā ar darba pienākumu veikšanu). 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Dagdas novada domes 2013.gada  16.augusta lēmumā „Par dalību KPFI 

finansētajā projektu konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai".  

1.1.projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Dagdas vidusskolā”; 

1.2.projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ezernieku vidusskolā”. 

2. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu.  

3. Par autobusu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

4. Par dalību AS “Latvenergo” transporta līdzekļu izsolē. 

5. Par dzīvokļa piešķiršanu. 
 

1. § 

Par grozījumiem Dagdas novada domes 2013.gada  16.augusta lēmumā „Par dalību 

KPFI finansētajā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” 

/Ziņo A.Gekišs/ 



 

1.1.   projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Dagdas vidusskolā” 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Dagdas novada domes 2013.gada  16.augusta lēmuma „Par dalību KPFI 

finansētajā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” (prot. Nr.14 1.§) 1.1.punktā – projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Dagdas vidusskolā” un izteikt šādā redakcijā : 

 

„1. Atbalstīt pieteikuma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3A, Dagdā, Dagdas novadā” iesniegšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izsludinātā projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtas ietvaros ar kopējām 

projekta izmaksām Ls 220 119,52, t.sk. attiecināmajām izmaksām Ls 177 698,70 (no 

kurām finanšu instrumenta finansējums Ls 118 969,00) un neattiecināmajām izmaksām Ls 

42 420,82. 

 2. Dagdas novada pašvaldībai nodrošināt projekta priekšfinansēšanu  Ls 220 119,52, t.sk. 

projekta līdzfinansējumu no kopējam attiecināmajām izmaksām Ls 58 729,70 un projekta 

neattiecināmās izmaksas Ls 42 420,82 apjomā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 3. Dagdas novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz 

piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks 

demontēta. „ 

 

 

1.2.   projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Ezernieku vidusskolā” 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 1 

(A.Gžibovskis), „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Veikt grozījumus Dagdas novada domes 2013.gada  16.augusta lēmuma „Par dalību 

KPFI finansētajā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” (prot. Nr.14 1.§) 1.2.punktā – projekta pieteikums „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ezernieku vidusskolā” un izteikt šādā redakcijā : 

 

„ 1. Atbalstīt pieteikuma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ezernieku vidusskolā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

izsludinātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” 3.kārtas ietvaros ar kopējām projekta izmaksām Ls 114 272,22, t.sk. 

attiecināmajām izmaksām Ls 89 930,08 (no kurām finanšu instrumenta finansējums Ls 

57 300,00) un neattiecināmajām izmaksām Ls 24 342,14. 

  2. Dagdas novada pašvaldībai nodrošināt projekta priekšfinansēšanu Ls 114 272,22, t.sk. 

projekta līdzfinansējumu no kopējam attiecināmajām izmaksām Ls 32 630,08 un projekta 

neattiecināmās izmaksas Ls 24 342,14 apjomā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 3. Dagdas novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai 



vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks 

demontēta. ” 

 

 

2. § 

Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

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

saskaņā ar MK 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

1.pielikuma 3.tabulu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - 

nav,  balsošanā nepiedalās A.Gžibovskis un I.Gžibovska, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 

2013.gada 1.septembri: 

 
Nr.  Amata nosaukums Algas likme 

(LVL) 

Amata likmju 

skaits 

Darba samaksa 

par amatu (LVL) 

1.1. Dagdas vidusskolas direktors 688 1 688,00 

1.2. Ezernieku vidusskolas direktors 503 0,92 462,76 

1.3. Andrupenes pamatskolas direktors 492 1 492,00 

1.4. Andzeļu pamatskolas direktors 492 0,75 369,00 

1.5. Asūnes pamatskolas direktors 492 0,75 369,00 

1.6. Šķaunes pamatskolas direktors 492 0,75 369,00 

1.7. Konstantinovas sākumskolas 

direktors 

492 0,5 246,00 

 

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 

2013.gada 1.septembri: 

 
Nr.  Amata nosaukums Algas likme 

(LVL) 

Amata likmju 

skaits 

Piemaksa par 

darbu īpašos 

apstākļos, 20% 

(LVL) 

Darba samaksa  

(LVL) 

2.1. Aleksandrovas 

internātpamatskolas 

direktors 

650 1 130 780,00 

 

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu 

ar 2013.gada 1.septembri :  

 
Nr.  Amata nosaukums Algas likme 

(LVL) 

Amata likmju 

skaits 

Darba samaksa 

par amatu (LVL) 

3.1. Dagdas Mākslas skolas direktors 492 1 492,00 

3.2. Dagdas Mūzikas skolas direktors 492 1 492,00 

 

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 

2013.gada 1.septembri: 

 
Nr.  Amata nosaukums Algas likme 

(LVL) 

Amata likmju 

skaits 

Darba samaksa 

par amatu (LVL) 



4.1. Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītājs 

530 1 530,00 

4.2. Andrupenes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Avotiņš” 

vadītājs 

492 1 492,00 

4.3. Ezernieku pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītājs 
492 1 492,00 

 

 

3. § 

Par autobusu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldībai nepieciešams autotransports likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās funkcijas  izpildei – gādāt par iedzīvotāju izglītību, 

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

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Iegādāties Dagdas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai  divus mazlietotus  22 -24 

-vietīgus un vienu 16 -vietīgu autobusus skolēnu pārvadāšanai.  

2. Uzdot Iepirkumu komisijai līdz 14.10.2013. veikt iepirkumu autobusu iegādei. 

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

 

 

4. § 

Par dalību AS “Latvenergo” transporta līdzekļu izsolē  

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Sakarā ar AS „Latvenergo” izsludināto transporta līdzekļu izsoli, ņemot vērā,  ka 

kustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktā noteiktās funkcijas  izpildei – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” - 

nav, „atturas” - nav,   balsošanā nepiedalās R.Azins, NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties AS “Latvenergo” transporta līdzekļu izsolē ar mērķi iegūt Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā transporta līdzekli ar  kārtas Nr.32 – Renault Kangoo, valsts reģ. 

Nr. FM 5263, izlaiduma gads – 2005 (turpmāk- Izsoles objekts), sākotnējā summa - Ls 

700. Izsolē piedalīties līdz nosolītai summai ne vairāk kā Ls 1200. 

2. Pilnvarot pašvaldības informācijas sistēmu administratoru A.Kumačevu pārstāvēt 

pašvaldību Izsoles objekta izsolē. 

3. Finanšu nodaļai samaksāt AS “Latvenergo” izsoles noteikumos paredzēto dalības maksu. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja vietnieks R.Azins. 

 

 

5. § 

Par dzīvokļa piešķiršanu 



/Ziņo R.Azins/ 

 

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.panta 

pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 

A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt N.D. pašvaldībai piederošo 1-istabas dzīvokli Pļavu ielā 4-3, Dagdā,  uz 5 
(pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 

N.D. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:30. 

 

Sēdes vadītāja    

                                                                                             

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2013.gada 2.oktobrī 

 


