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. 12

2014.gada 21.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Darba kārtība:
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2014.gada jūlijā-augustā.
2. Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
3. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma precizēšanu.
4. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksu.
5. Par grozījumiem bāriņtiesas štatu sarakstos.
6. Par jauniešu biedrības „Ašo kompānija” projekta līdzfinansēšanu.
7. Par finansējuma piešķiršanu:
7.1. Andzeļmuižas katoļu baznīcas remontdarbiem;
7.2. Rudušķu vecticībnieku lūgšanu nama remontdarbiem.
8. Par aizņēmumu transportlīdzekļa iegādei Bērziņu pagasta pārvaldei.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā, pirkuma līguma
slēgšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, pirkuma līguma slēgšanu.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils 9-3, Dagdā, nomaksas līguma slēgšanu.
12. Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
13. Par telpu iznomāšanu Sieviešu klubiņam „Veiksme”.
14. Par telpu iznomāšanu SIA „Dinsel”.
15. Par pašvaldības ceļa Meļeva-Zukulova-Asūne uzturēšanas darbiem.
16. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi ielas apgaismojuma ierīkošanai Svarincos.
17. Par sniega lāpstas iegādi traktoram Belarus 1025.3.
18. Par satiksmes organizācijas uzlabošanu Torņa ielā, Dagdā.
19. Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.
20. Par izmaiņām Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā.
21. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
22. Par komandējumu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
24. Par Dagdas novada pašvaldības domes 2012. gada 30.maija lēmumu “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.5, 30.§, 30.1.p.) atcelšanu.
25. Par Svariņu pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmuma „Par zemes vienību
piekritību pašvaldībai” (protokols Nr.10, 3.§, 1.6.p.) atcelšanu.
26. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
27. Par adreses piešķiršanu.

28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Ezermalas ielā 11, Dagdā.
29. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
30. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
31. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Novički”, Šķaunes pagastā.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis (no plkst. 15:10), Anatols
Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Oksana Kosarevska, Olga Golube, Raimonds
Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:20), Viktors Stikuts,
Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs
Ēriks Čaplinskis, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, zemes lietu speciālists Juris
Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Aleksandrovas internātpamatskolas direktore Anita Malinovska,
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktore Lolita Beitāne, Svariņu pagasta pārvaldes
vadītājs Edgars Tjarve, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Asūnes un
Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvalžu
vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns.
Uzaicinātās personas: biedrības „Ašo kompānija” valdes priekšsēdētāja Olga Lukjanska,
biedrības „Veiksme” valdes priekšsēdētāja Lūcija Nikitina.
Nepiedalās –
1 deputāts: Aivars Arnicāns (sakarā ar darba pienākumu veikšanu).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar
33.jautājumu – Par biedrības „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” projekta līdzfinansēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu:
33. Par biedrības „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” projekta līdzfinansēšanu.

1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2014.gada jūlijā-augustā
/ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, R.Nipers/
Atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 2014.gada jūlijā-augustā.

2. §
Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā
/ziņo A.Malinovska/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Grozījumus Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.

3. §
Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma precizēšanu
/ziņo L.Beitāne/
Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.335
apstiprināto Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikums uz 6 lapām.

4. §
Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksu
/ziņo Ē.Čaplinskis/
Sakarā ar Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas skolas apvienošanu un Dagdas
Mūzikas un mākslas skolas kā iestādes darbības uzsākšanu ar 2014.gada 1.augustu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu
pakalpojumu cenrādī (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes 2013.gada
19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 3.p., 3.pielikums) :
1.1. pakalpojuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„ 2. Vecāku maksa par bērna mācībām Dagdas Mūzikas un mākslas skolā:
2.1. Mūzikas nodaļā par 1 mācību mēnesi EUR 11,00;
2.2. Mākslas nodaļā par 1 mācību mēnesi EUR 7,00;

2.3. Mākslas nodaļas sagatavošanas grupā par 1 mācību mēnesi EUR 7,00”
1.2. svītrot pakalpojuma 3.punktu.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādi ar
grozījumiem no 01.09.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Izcenojumi ar grozījumiem no 01.09.2014. uz 1 lapām.

5. §
Par grozījumiem bāriņtiesas štatu sarakstos
/ziņo Ē.Čaplinskis/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada bāriņtiesas sastāvs ar 2014.gada 1.augustu ir
samazinājies bāriņtiesas locekli, lai veiktu lietu sadali atbilstoši bāriņtiesas locekļu skaitam,
pamatojoties uz, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri veikt grozījumus Dagdas novada bāriņtiesas štatu sarakstā:
1.1. samazināt štata vienību „Bāriņtiesas loceklis Svariņu pagastā” no 0,75 uz 0,5 slodzi;
1.2. ieviest štata vienību „Bāriņtiesas loceklis Dagdas pagastā” uz 0,25 slodzi, nosakot algas
likmi EUR 669 mēnesī.
2. Apstiprināt grozījumus Nr.2 Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,
nodaļu un struktūrvienību štatu sarakstos un mēnešalgu likmēs.
Pielikumā: Grozījumi Nr.2 pašvaldības štatu sarakstos uz 1 lapas.
6. §
Par jauniešu biedrības „Ašo kompānija” projekta līdzfinansēšanu
/ziņo O.Lukjanska/
Sakarā ar Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludināto projektu konkursu
„Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana
un atjaunošana”, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, un 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties jauniešu biedrības „Ašo kompānija” projektā „Asūnes ciema centra
infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu” ar kopējām izmaksām
EUR 7520
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt no pašvaldības budžetā
plānotajiem
līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā - citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumiem (kods 08.400):

2.1. projekta līdzfinansējumu - EUR 752 apmērā;
2.2. projekta priekšfinansējumu - EUR 7520 apmērā.
3. Biedrībai „Ašo kompānija” viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt
pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.
7. §
Par finansējuma piešķiršanu
/ziņo Ē.Čaplinskis/
7.1. Andzeļmuižas R-katoļu baznīcas remontdarbiem
Izskatījusi Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes, reģistrācijas
Nr.90000353067, juridiskā adrese: Andzeļu pag., Dagdas nov.,
2014.gada 14.jūlija
iesniegumu par finansiālās palīdzības sniegšanu sakarā ar nepieciešamību jaunas krāsns
izbūvei baznīcā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā reliģijai plānotajiem līdzekļiem (kods
08.400) EUR 600,- (seši simti euro) Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
draudzei celtniecības materiālu iegādei jaunas krāsns izbūvei Andzeļmuižas baznīcā.
7.2. Rudušķu Vecticībnieku lūgšanu nama remontdarbiem
Izskatījusi Rudušķu Vecticībnieku draudzes, Nr.90000408717, juridiskā adrese: Ruduški,
Andzeļu pag., Dagdas nov., 2014.gada 1.augusta iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālo
atbalstu 3000 euro lūgšanu nama jumta remontam, saglabāšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā reliģijai plānotajiem līdzekļiem (kods
08.400) EUR 3000,- (trīs tūkstoši euro) Rudušķu Vecticībnieku lūgšanu nama jumta
remontam (celtniecības materiālu iegādei, u.c.).
8. §
Par aizņēmumu transportlīdzekļa iegādei Bērziņu pagasta pārvaldei
/ziņo Ē.Čaplinskis/
Lai realizētu likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas, saskaņā ar pašvaldības iepirkuma Nr.DNP 2014/37 “Mazlietota mikroautobusa
piegāde Dagdas novada pašvaldības Bērziņu pagasta pārvaldei” rezultātiem, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,

„atturas” – 1 (M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 22 754,00 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit četri euro, 00 centi) apmērā uz 5 (pieciem) gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu līdz 2015.gada septembrim ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar
fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem) pasažieru mikroautobusa iegādei Dagdas
novada pašvaldības Bērziņu pagasta pārvaldes vajadzībām.
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2014.gada oktobris.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā,
pirkuma līguma slēgšanu
/ziņo K.Murāne/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā, izsole netiks
rīkota, jo 25.07.2014. tika saņemts pieteikums no R. L. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu Pļavu ielā 13, Konstantinovā, kā arī pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta(2) daļu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā, pārdošanu Robertam Lavrinovičam par
nosacīto cenu EUR 1100,- (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi).
Pārtraukt 2009.gada 10.martā noslēgto zemes nomas līgumu.
Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.

10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā,
pirkuma līguma slēgšanu
/ziņo K.Murāne/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, izsole netiks rīkota,
jo 25.07.2014. tika saņemti pieteikumi no A. B. un G. B. par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Pīlādži”, Dagdas pagastā, kā arī pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, ½ domājamās daļas pārdošanu A. B.
par nosacīto cenu EUR 2100,- (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
2. Pārtraukt 2013.gada 01.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.DNP/4-1.9/13/48.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, ½ domājamās daļas pārdošanu G. B.
par nosacīto cenu EUR 2100,- (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
4. Pārtraukt 2013.gada 01.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.DNP/4-1.9/13/47.

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumus parakstīšanai.

11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils 9-3, Dagdā,
nomaksas līguma slēgšanu
/ziņo K.Murāne/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdes lēmumu „Par dzīvokļa
Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, atsavināšanu”, kā arī S. M. izteikto velmi izmantot pirmpirkuma
tiesības uz īrēto dzīvokli Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu un ceturto daļu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt nomaksas līgumu uz 12
(divpadsmit) mēnešiem par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma
Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, pārdošanu S. M. par nosacīto cenu EUR 3700,- (trīs
tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
2. Pārtraukt 2008.gada 01.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.36.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nomaksas līgumu parakstīšanai.

12. §
Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
/ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts/
Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdes lēmumu „Par
pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli”, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī
2014.gada 12.augustā nenotikušo nomas tiesību izsoli un nomas tiesību izsoles protokolu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 12.augustā nenotikušās pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā,
nomas tiesību izsoles rezultātus un atzīt nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13. §
Par telpu iznomāšanu Sieviešu klubiņam „Veiksme”
/ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi biedrības „Sieviešu klubiņš „Veiksme””, reģistrācijas Nr.40008224263,
juridiskā adrese Saules iela 9, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., 18.08.2014.

iesniegumu par telpu iznomāšanu biedrības darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „Sieviešu klubiņš ”Veiksme””, reģistrācijas Nr.40008224263, telpas
Nr.15 (10,3 m2), 16 (2,1 m2) un 17 (2,6 m2), kas atrodas Konstantinovas pagasta pārvaldes
ēkā Saules ielā 7, Konstantinovā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, ar kopējo
platību 15 m2, biedrības darbības nodrošināšanai no 2014.gada 1.septembra uz 10 (desmit)
gadiem.
2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 10,00 gadā par telpu nomu.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Trūli noslēgt telpu nomas
līgumu.

14. §
Par telpu iznomāšanu SIA „Dinsel”
/ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi SIA „Dinsel”, reģistrācijas Nr.41503065546, juridiskā adrese Lāčplēša iela
5, Krāslava, Krāslavas nov., 18.08.2014. iesniegumu par telpas iznomāšanu Dagdas
vidusskolas ēdnīcas telpās kafejnīcas darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Dinsel”, reģistrācijas Nr.41503065546, Dagdas vidusskolas ēdnīcā esošo
telpu ar kopējo platību 17,36 m2 kafejnīcas darbības nodrošināšanai no 2014.gada
1.septembra līdz 2015.gada 31.maijam.
2. Noteikt telpas nomas maksu EUR 43,40 + PVN mēnesī par telpas nomu (2,50 EUR par
m2 bez PVN). Papildus nomas maksai iekasēt maksu par patērēto elektroenerģiju pēc
skaitītāja rādījumiem.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu noslēgt telpu nomas
līgumu.

15. §
Par pašvaldības ceļa Meļeva-Zukulova-Asūne uzturēšanas darbiem
/ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu ceļa
Meļeva-Zukulova-Asūne remontam, ņemot vērā, ka sliktos laika apstākļos ceļš ir grūti
izbraucams, bet tas nepieciešams zemnieku saimniecību darbības nodrošināšanai, kā arī pa to
notiek skolēnu pārvadājumi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu, saskaņā ar noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas
mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā”
13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar
atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),

„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju
un mājokļu (autoceļu fonda) apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 4 500 (četri tūkstoši pieci
simti euro) uzturēšanas darbu veikšanai uz pašvaldības ceļa 3-2 Meļeva-Zukulova-Asūne.

16. §
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi ielas apgaismojuma ierīkošanai Svarincos
/ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Svariņu pagasta pārvaldes iesniegumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi
ielas apgaismojuma ierīkošanai Skolas ielā, Svarincos, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktā noteikto pašvaldības funkciju izpildi – gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju āra (ielas) apgaismojuma ierīkošanai Skolas ielā,
Svarincos.
2. Apmaksu par dokumentācijas izstrādi veikt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā
plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu (autoceļu fonda) apsaimniekošanai (kods
06.600).
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam veikt kontroli par lēmuma izpildi.

17. §
Par sniega lāpstas iegādi traktoram Belarus 1025.3
/ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu par atļauju iegādāties lāpstu
pagasta ceļu attīrīšanai no sniega, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2)punktā noteikto pašvaldības funkciju izpildi – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, ceļu un laukumu uzturēšana, un 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties sniega lāpstu traktoram Belarus 1025.3 no pašvaldības 2014.gada speciālā
budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu (autoceļu fonda) apsaimniekošanai
(kods 06.600).
2. Veikt iepirkumu lēmuma 1.punktā minētā agregāta iegādei.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņš.
18. §
Par satiksmes organizācijas uzlabošanu Torņa ielā, Dagdā
/ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, R.Nipers/

Sakarā ar Dagdas novada iedzīvotāju (kopā 95 paraksti) 2014.gada 9.maija
iesniegumu ar lūgumu veikt nepieciešamos pasākumus bērnu drošības uzlabošanai PII
„Saulīte” teritorijā, izvērtējot esošo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus Dagdā, Torņa ielā:
1.1. ielas apgaismojuma ierīkošana;
1.2. stāvlaukuma izveidošana.
2. Lēmuma 1.punktā minēto pasākumu apmaksu veikt no pašvaldības 2014.gada budžetā
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (ceļu fondam) plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
19. §
Par izmaiņām Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
/ziņo S.Viškure/
Sakarā ar to, ka Inesei Plesņai ir izbeigtas deputāta pilnvaras uz laiku un viņas vietā
stājās deputāte Oksana Kosarevska, 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,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāte O.Kosarevska, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Ievēlēt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputāti
Oksanu Kosarevsku uz Ineses Plesņas pilnvaru izbeigšanas laiku.

20. §
Par izmaiņām Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā
/ziņo S.Viškure/
Sakarā ar to, ka Inesei Plesņai ir izbeigtas deputāta pilnvaras uz laiku un viņas vietā
stājās deputāte Oksana Kosarevska, 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,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāte O.Kosarevska, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Ievēlēt Veselības un sociālo jautājumu komitejas sastāvā deputāti Oksanu
Kosarevsku uz Ineses Plesņas pilnvaru izbeigšanas laiku.

21. §

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/ziņo R.Azins/
21.1. par Domes 17.04.2014. lēmuma atcelšanu
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 12.augusta lēmumu par
domes lēmuma dzīvokļa piešķiršanai A. B. Kalna ielā 1 – 7, Asūnē, sakarā ar to, ka viņa nav
ieradusies Asūnes pagasta pārvaldē noslēgt īres līgumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Dagdas novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmuma „Par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (protokols Nr.7, 18.§) 18.1.punktu - par dzīvojamās
telpas piešķiršanu A. B. Kalna ielā 1 – 7, Asūnē.
2. Saglabāt A. B. Dagdas novada pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas reģistrā.
21.2. par dzīvojamās telpas piešķiršanu A. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 12.augusta lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punkta,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt A. B. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 2 istabu dzīvokli Nr.7 Kalna ielā 1,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, no 2014.gada 1.septembra uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.B..
21.3. par īres līguma noslēgšanu ar A. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 12.augusta lēmumu par
dzīvokļa Alejas ielā 28 – 4, Dagdā, īres līguma pārslēgšanu sakarā ar īrnieces nāvi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut noslēgt līgumu ar A. R. par dzīvokļa Alejas ielā 28 – 4, Dagdā, īri uz 5 (pieciem)
gadiem.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
A.R..
21.4. par dzīvojamās telpas piešķiršanu A. L.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 12.augusta lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A. L., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punkta,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt A. L. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 2 istabu dzīvokli Nr.13 Kalna ielā 3,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, no 2014.gada 1.septembra uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.L..

22. §
Par komandējumu Domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/ziņo R.Azins; V.Stikuts, R.Nipers, S.Viškure/
22.1. uz Baltkrieviju
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā
ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāti S.Viškure un A.Viškurs, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut Dagdas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei doties
komandējumā 2014.gada 24.augustā uz Baltkrieviju, lai kopā ar Ezernieku pagasta
meiteņu vokālo ansambli „Gamma” pārstāvētu Dagdas novadu Verhņedvinskas rajona
tradicionālajos dziesmu svētkos „Sobirajem zvjozdnij horovod”, kas notiks Volincu
ciemā.
2. Izmaksāt Domes priekšsēdētājai S.Viškurei komandējuma dienas naudu 100 % apmērā no
noteiktās dienas naudas normas par 1 komandējuma dienu Baltkrievijā un ar
komandējumu saistītos izdevumus.
3. Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, Domes priekšsēdētājas
S.Viškures prombūtnes laikā - 2014.gada 24.augustā - Dagdas novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.

22.2. uz Horvātiju
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā
ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”,
atklāti balsojot: „par” - 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (V.Stikuts), „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube,
R.Nipers), balsošanā nepiedalās deputāti S.Viškure un A.Viškurs, Dagdas novada dome

NOLEMJ:
1. Atļaut Dagdas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei doties
komandējumā 2014.gada 9.-17.septembrī uz Horvātiju, lai kopā ar Dagdas Tautas
nama vokālo grupu „Solversija” pārstāvētu Dagdas novadu Starptautiskajā Deju un
Mūzikas festivālā „Brahas karnevāls” /Carnival in Brac/, kas notiks Brahas salā,
Horvātijā, 2014.gada 11.-15.septembrī.
2. Izmaksāt Domes priekšsēdētājai S.Viškurei komandējuma dienas naudu 100 % apmērā no
noteiktās dienas naudas normas par 5 komandējuma dienām Horvātijā un ar komandējumu
saistītos izdevumus.
3. Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, Domes priekšsēdētājas
S.Viškures prombūtnes laikā - 2014.gada 9.-17.septembrī - Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja amata pienākumus pildīs Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis
Azins.

23. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam
/ziņo S.Viškure/
Izskatījusi pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa iesniegumu par apmaksāta
papildatvaļinājuma (10 darba dienas) un ikgadējā atvaļinājuma (vienu kalendāra nedēļu)
piešķiršanu ar 2014.gada 25.augustu, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 5.8. un 6.4.punktu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta
pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu un likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņam:
1.1. apmaksāto papildatvaļinājumu – 10 darba dienas – no 2014.gada 25.augusta līdz
29.augustam un no 1.septembra līdz 5.septembrim par darba laika periodu no
2012.gada 16.aprīļa līdz 2013.gada 15.aprīlim;
1.2. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu – no 2014.gada 8.septembra
līdz 14.septembrim par darba laika periodu no 2013.gada 16.aprīļa līdz 2014.gada
15.aprīlim.
2. Noteikt, ka pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņam prombūtnes laikā – no 2014.gada
25.augusta līdz 14.septembrim – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata
pienākumus veiks Finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.
3. Noteikt Ē.Čaplinskim piemaksu 30% apmērā no tam noteiktās mēnešalgas par pašvaldības
izpilddirektora pienākumu veikšanu minētajā laika periodā.
24. §
Par Dagdas novada pašvaldības domes 2012. gada 30.maija lēmumu “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.5, 30.§, 30.1.p.) atcelšanu
/ziņo J.Priluckis/
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 30.jūlija vēstuli
Nr.9-01/377727/1 “Par informācijas sniegšanu”, konstatēts:

- pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmo daļu, Dagdas novada dome
2012.gada 30.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.5., 30.§, 30.1.p.) par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu J. E. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 011 0049 Andrupenes
pagastā.
- ar Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2014.gada 12.februāra spriedumu (lieta Nr.
C03005514) J. E. ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6042 011 0049 2,0 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Dagdas novada domes 2012. gada 30.maija lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu J. E. Andrupenes pagastā” (protokols Nr.5., 30.§, 30.1.p.)
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

25. §
Par Svariņu pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmuma „Par zemes vienību
piekritību pašvaldībai” (protokols Nr.10, 3.§, 1.6.p.) atcelšanu
/ziņo J.Priluckis/
Svariņu pagasta padome 2008.gada 26.septembra sēdē (protokols Nr.10, 3.§,
1.6.punkts) ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 004 2090
“Kairīšu ezers” piekritību pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu.
Uz to brīdi jau bija spēkā 2007.gada 22.marta likums “Grozījums Civillikumā”, ar
kuru Kairīšu ezers tika iekļauts publisko ezeru sarakstā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Svariņu pagasta padomes 2008.gada 26.septembra lēmumu (protokols
Nr.10.,3.§, 1.6.punkts) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 004 2090 “Kairīšu
ezers” piekritību pašvaldībai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/ziņo J.Priluckis/
26.1. “Vecozoli”, Konstantinovas pagastā

Izskatot zemnieku saimniecības “Utāni”, reģ. Nr.41501024789, juridiskā adrese
Konstantinovas pag., Dagdas nov., 08.08.2014. iesniegumu par īpašuma “Vecozoli” sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 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 MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Vecozoli ”, Konstantinovas pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vecozoli” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076
004 0038 (3,0 ha) nosaukumu "Lielkalni", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.2. “Priežkalni” Šķaunes pagastā
Izskatot Šķaunes pagasta saimniecības ”Priežkalni” īpašnieces I. V. pilnvarotās
personas A. K. (pilnvara Nr.1867, izdevis zvērināts notārs Inese Buša 2014.gada 7.augustā)
13.08.2014. iesniegumu par īpašuma “Priežkalni” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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 MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “ Priežkalni”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Priežkalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
005 0129 (3,3 ha) nosaukumu "Vidzemnieki", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

27. §
Par adreses piešķiršanu
/ziņo J.Priluckis/

Izskatot A. K. 01.08.2014. iesniegumu par adreses piešķiršanu būvēm un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas
noteikumi" 2.9. un 2.10. punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Būvēm, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0061, piešķirt
adresi “Jaunceriņi”, Astašova, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

28. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Ezermalas ielā 11, Dagdā
/ziņo J.Priluckis/
Izskatot SIA “Saksa”, reģ. Nr. 41503063757, juridiskā adrese Māras iela 21, Dagda,
12.08.2014. iesniegumu un pamatoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības Ezermalas ielā 11, Dagdā, kadastra
apzīmējums 6009 002 0064, sadalei, sadalot to divos zemes gabalos 0,19 ha un 0,39 ha.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā
1. Darba uzdevums uz vienas lapas
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0064 sadales shēma uz vienas lapas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

29. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/ziņo J.Priluckis/
Izskatot V. K. 29.07.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma slēgšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. K. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar 2014.gada 1.septembri uz
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6090
001 0212 (1,42 ha) un 6090 001 0202 (0,21 ha), lauksaimnieciskām vajadzībām.

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju E.Tjarvi noslēgt zemes nomas līgumu ar
V.K.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

30. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. R. 31.07.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un
pamatojoties Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt A. R. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar 2014.gada 8.septembri uz
rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu
6042 004 0369 (0,55 ha).
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas
līgumu ar A.R..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

31. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/ziņo J.Priluckis/
Izskatot Dz. S. kuru pārstāv pilnvarotā persona R. M. (pilnvara Nr.4125, izdevis
zvērināts notārs Gundega Rutkovska 2014.gada 15.jūlijā), 14.08.2014. iesniegumu un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 6046 006 0049, Asūnes pagastā, nosaukumu
"Spožumu mežs".
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

32. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Novički” Šķaunes pagastā
/ziņo J.Priluckis/

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Novički”,
Šķaunes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 002 0026, ko veicis
sertificēts zemes ierīkotājs Ruta Arnicāne, sertifikāts BA Nr.21.
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 2,7 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Novički” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.2, projektētā platība 25,5 ha) piešķirt nosaukumu “Novički 2" un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
33. §
Par biedrības „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” projekta līdzfinansēšanu
/ziņo L.Nikitina /
Sakarā ar Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludināto projektu konkursu
„Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana
un atjaunošana”, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” projektā „Rokdarbu saietu vietas un
novadpētniecības istabas izveide Konstantinovas pagastā” ar kopējām izmaksām
EUR 5 022,05.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt no pašvaldības budžetā
plānotajiem
līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā - citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumiem (kods 08.400):
2.1.projekta līdzfinansējumu - EUR 502,21 apmērā;
2.2.projekta priekšfinansējumu - EUR 5 022,05 apmērā.
3. Biedrībai „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” viena mēneša laikā pēc minētā projekta
realizācijas iesniegt pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu
izlietošanu.

Sēdi slēdz plkst. 17:45.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 26.augustā

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

ALEKSANDROVAS INTERNĀTPAMATSKOLA
Reģ. Nr. 4220900579
Aleksandrovas c., Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, p.n. Krūmāji, LV -5680
t.65621023, 65621002, fakss 65621024, e-pasts aleksandrova-skola@inbox.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.augusta sēdē
(protokols Nr.12, 2.§)
GROZĪJUMI
ALEKSANDROVAS INTERNĀTPAMATSKOLAS
NOLIKUMĀ
Dagdas novada
Konstantinovas pagastā

2014.gada 18.augustā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu

1. Veikt grozījumus Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā, papildinot 12.punktu ar
12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.4. Skola īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas :
12.4.1. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem vai vairākiem
smagiem garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911;
12.4.2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, programmas kods 01015811;
12.4.3. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem, programmas kods 01015711;
12.4.4. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
programmas kods 01015611;
12.4.5. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem,
programmas kods 01015511. ”
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.
Aleksandrovas internātpamatskolas
direktore

A.Malinovska

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

DAGDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Reģ.Nr.90010347097, Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674;
tālr. 656 53260; e-pasts: muzika.maksla@dagda.lv
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.augusta sēdē
(protokols Nr.12, 3.§ )
2014.gada 21.augustā

Nr. 1

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas
NOLIKUMS
Dagdā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Dagdas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk - iestāde) ir Dagdas novada pašvaldības
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(turpmāk - dibinātājs) dibināta mūzikas, mākslas profesionālās ievirzes izglītības
iestāde.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
Izglītības iestāde ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, tā ir tiesīga lietot zīmogu, savu
simboliku (karogs, logo), ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Iestādes norēķini tiek organizēti ar dibinātāja starpniecību, izmantojot Dagdas novada
pašvaldības bankas kontus.
Iestādes juridiskā adrese: Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Dibinātāja juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
8. Iestādes darbības mērķi:
8.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas

8.2.

veidošanos mūzikā, mākslā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības
pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei
izraudzītajā virzienā;
veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
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profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas izglītības programmās noteikto mērķu
sasniegšanu;
9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras audzinoša darbība.
10. Iestādes uzdevumi ir:
10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas, izglītības programmas, nodrošinot
iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes
mūzikā, mākslā;
10.2. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot
atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
10.3. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas izglītības programmas
noteikto mērķu sasniegšanu;
10.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos
izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
10.5. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un
personāla resursus;
10.6. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk - vecākiem), lai
nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
10.7. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un
atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību,
pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

III.

Iestādē īstenojamās izglītības programmas

11. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas
profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas izglītības programmas.

12. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm
atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām
izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas
saskaņotas ar dibinātāju.
13. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:
13.1. taustiņinstrumentu spēle;
13.2. pūšaminstrumentu spēle;
13.3. vizuāli plastiskā māksla.

IV.

Izglītības procesa organizācija

14. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi,
Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
15. Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo
audzināšanu un metodisko darbu.
16. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes
notiek saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar dibinātāju,
ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās
prasības.
17. Iestāde nosaka iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai:
17.1. mūzikas izglītības programmās pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības
2

programmas uzsākšanai:
17.1.1.muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu,
17.1.2.vispārējo fizioloģisko attīstību;
17.2. mākslas izglītības programmā pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai - māksliniecisko uztveri - ritma, krāsu, proporciju
izjūtu;
18. Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek bez iestājpārbaudījumiem.
19. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un
nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā,
ārpusstundu pasākumos.
20. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā
izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības
programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.
21. Mācību slodze:
21.1. vienā izglītības programmā mācību slodze izglītojamajam nedrīkst pārsniegt
12stundas nedēļā;
21.2. mācību nedēļu skaits – 36 nedēļas;
21.3. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;
21.4. mācību stundas ilgums – 40 minūtes.
22. Izglītojamo sasniegumi - zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skala
- „ieskaitīts" vai „neieskaitīts", vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.
23. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības
programmu saturu un īstenošanas specifiku.
24. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts
atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes
izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Iestādes vadības, pedagogu un citu darbinieku
tiesības un pienākumi
25. Iestādi vada vadītājs (turpmāk - direktors), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba
dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
26. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
27. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības
likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
28. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darba pieņem un atbrīvo direktors
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem
iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka
direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
29. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā,
Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu
datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
30. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
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VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
31. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos
aktos.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence
32. Direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
33. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar
iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru,
izdod padome.
34. Pedagoģiskā padome risina ar iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus
jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko
padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne
retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.
35. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos
iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga
veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un
pedagogi.
36. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka
izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru,
izdod izglītojamo pašpārvalde.
37. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskai padomei, izglītojamo pašpārvaldei ir
konsultatīvs raksturs.
38. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti nodaļās un metodiskajās komisijās. Nodaļas un
metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu un iestādes iekšējiem
normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē direktors, direktora vietnieki vai izglītības
metodiķi.

VIII. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
39. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes
nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus:
39.1. Iestādes darba kārtības noteikumus – saskaņo un pieņem iestādes darbinieku
kopsapulce;
39.2. Iestādes iekšējās kārtības noteikumus – pieņem Pedagoģiskā padome;
39.3. Pedagoģiskās padomes reglamentu - pieņem Pedagoģiskā padome;
39.4. Nodaļu reglamentu – pieņem izglītības iestādes padome;
39.5. Iestādes padomes reglamentu - pieņem izglītības iestādes padome;
39.6. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus - pieņem Pedagoģiskā padome;
39.7. Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo
pārcelšanu nākošajā klasē, izglītojamo atskaitīšanas noteikumiem - pieņem
Pedagoģiskā padome;
39.8. Darba strīdu komisijas reglamentu - pieņem iestādes darbinieku kopsapulce;
39.9. Noteikumus par mācību maksu – pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina
dibinātājs;
39.10. Rīkojumus par iestādes darbību, darbiniekiem un izglītojamiem izdod iestādes
direktors, iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu;
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40. Visus iestādes iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina iestādes
direktors.

IX. Iestādes saimnieciskā darbība
41. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības
likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes
nolikumā noteikto.
42. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs
slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo
darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas
pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
43. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas
apsaimniekošana.

X. Iestādes finansēšana avoti un kārtība
44. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības
likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
45.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
45.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
45.3. no citiem ieņēmumiem.
46. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami
tikai:
46.1. iestādes attīstībai;
46.2. mācību līdzekļu iegādei;
46.3. iestādes aprīkojuma iegādei;
46.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.
47. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar
dibinātāju.

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
48. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot
par to Izglītības iestāžu reģistram.

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
49. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes
nolikumu apstiprina dibinātājs.

50. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas vai direktora
priekšlikuma.

51. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.
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XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu,
Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem
52. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam Dagdas novada pašvaldībai Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674.
53. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu
un arhīvu pārvaldību.
54. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas
sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas
uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.
55. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. Iestāde
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
56. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp
veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības
likumu.
57. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās
organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
57.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
57.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
58. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un
uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām,
tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas
braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu
nodarbību vadīšanai.
59. Dagdas Mūzikas un mākslas skola ir Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas
skolas tiesību un saistību pārņēmēja.
60. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas
Mākslas skolas nolikumi.
Lolita Beitāne

Direktore
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Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādis
(ar grozījumiem no 01.09.2014.)
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa
(EUR)

1.

Vecāku maksa par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs:

1.1.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte”

1 diena

1,71

1.2.

Ezernieku PII

1 diena

1,71

1.3.

Andrupenes PII “Avotiņš”

1 diena

1,71

1 diennakts

2,13

2.

Vecāku maksa par bērna mācībām Dagdas Mūzikas un mākslas skolā:

2.1.

Mūzikas nodaļā

1 mācību mēnesis

11,00

2.2.

Mākslas nodaļā

1 mācību mēnesis

7,00

2.3.

Mākslas nodaļas sagatavošanas grupā

1 mācību mēnesis

7,00

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
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GROZĪJUMI Nr.2
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību štatu saraksti un mēnešalgu likmes
12. Dagdas novada bāriņtiesas
štatu saraksts un mēnešalgu likmes no 2014.gada 1.septembra
Nr.

Štata vienības nosaukums

Skaits

Likme (Ls)

Likme (EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
Bāriņtiesas loceklis Andzeļu pag.
Bāriņtiesas loceklis Andrupenes pag.
Bāriņtiesas loceklis Ezernieku pag.
Bāriņtiesas loceklis Asūnes pag.
Bāriņtiesas loceklis Svariņu pag.*1
Bāriņtiesas loceklis Konstantinovas pag.
Bāriņtiesas loceklis Šķaunes pag.
Bāriņtiesas loceklis Bērziņu pag.
Bāriņtiesas loceklis Ķepovas pag.
Bāriņtiesas sekretāre
Psihologs
Bāriņtiesas loceklis Dagdas pag.*2
Mēnešalgas kopā:

1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,5
0,25
1
1
0,25
8,75

620,58
520,07
470,18
470,18
470,18
470,18
470,18
470,18
470,18
470,18
470,18
420,28
470,18
470,18
4 239,49

883,00
740,00
669,00
669,00
669,00
669,00
669,00
669,00
669,00
669,00
669,00
598,00
669,00
669,00
6 032,25

*1 - samazināta „Bāriņtiesas locekļa Svariņu pagastā” slodze no 0,75 līdz 0,5 slodzēm.
*2 - ieviesta štata vienība „Bāriņtiesas loceklis Dagdas pagastā” uz 0,25 slodzēm.
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