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

2014.gada 18.septembrī

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 augustā-septembrī.
2. Par izmaiņām mērķdotācijas sadales izglītības iestādēm komisijas sastāvā.
3. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldībā.
4. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu.
5. Par grozījumiem Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstā.
6. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
7. Par siltumapgādes tarifiem 2014./2015.g. apkures sezonā:
7.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē;
7.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē.
8. Par grozījumiem pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos:
8.1. transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos;
8.2. traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos;
8.3. izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādī.
9. Par finansējuma piešķiršanu:
9.1. mācību procesa nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs;
9.2. logu nomaiņai Asūnes pamatskolā;
9.3. vecticībnieku konferences „Zavoloko lasījumi” organizēšanai;
9.4. z/s „Čadi” par dalību rikšotājzirgu sacensībās Igaunijā.
10. Par ielas apgaismojuma ierīkošanu Skolas ielā, Svarincos.
11. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem 2014./2015.gada rudens-ziemas
periodā.
12. Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli.
13. Par Dagdas novada domes 19.06.2014. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Miera ielā 22,
Svarincos, Svariņu pagastā, atsavināšanu” (protokols Nr.10, 10.§) atcelšanu.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, atsavināšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu.
16. Par darba grupas izveidošanu noteikumu izstrādāšanai.
17. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
18. Par būvniecības atļauju uz zemes vienības 6042 008 0087.
19. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
22. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu.
24. Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu.
25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
26. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis,
Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Oksana Kosarevska, Olga Golube, Raitis Azins, Sandra
Viškure, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:30), Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, ekonomiste Ināra Tukiša,
juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu
speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: 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.
Nepiedalās –
1 deputāts: Maija Ļevkova (slimības dēļ), Raimonds Nipers (personisko apstākļu dēļ).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoli un ierosina balsot par
sēdes darba kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu :
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoli.
1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2014.gada augustā-septembrī
/Ziņo I.Pauliņš/
Atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, 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 augustā - septembrī.

2. §
Par izmaiņām mērķdotācijas sadales izglītības iestādēm komisijas sastāvā
/Ziņo A.Arnicāns/
Lai nodrošinātu valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, balsošanā nepiedalās deputāte O.Kosarevska, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Veikt izmaiņas valsts mērķdotācijas izglītības iestādēm sadales komisijas (turpmāk Komisija) sastāvā:
1. Atbrīvot Inesi Plesņu no Komisijas locekļa pienākumiem.
2. Ievēlēt Oksanu Kosarevsku par Komisijas locekli.
3. §
Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldībā
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 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” 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Izglītības likuma 29.pantu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Pielikumā: Noteikumi uz 4 lapām.
4. §
Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu,
atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanā
nepiedalās 3 deputāti – A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar
2014.gada 1.septembri:
Nr.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Amata nosaukums

Algas likme
(EUR)

Amata
likmju skaits

Darba samaksa
par amatu (EUR)

1 150
800
701
701
701
701
701

1
0,95
1
0,75
0,5
0,75
0,5

1 150,00
760,00
701,00
525,75
350,50
525,75
350,50

Dagdas vidusskolas direktors
Ezernieku vidusskolas direktors
Andrupenes pamatskolas direktors
Andzeļu pamatskolas direktors
Asūnes pamatskolas direktors
Šķaunes pamatskolas direktors
Konstantinovas sākumskolas
direktors

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar
2014.gada 1.septembri:
Nr.

Amata nosaukums

2.1.

Aleksandrovas
internātpamatskolas
direktors

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Piemaksa par
darbu īpašos
apstākļos, 20%
(EUR)

1 200

1

240

Darba samaksa
(EUR)

1

440,00

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu
ar 2014.gada 1.septembri:
Nr.

Amata nosaukums

3.1. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas
direktors
3.2. Dagdas novada Sporta skolas
direktors

Algas likme
(EUR)

Amata
likmju skaits

Darba samaksa
par amatu (EUR)

740

1

740,00

716

1

716,00

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar
2014.gada 1.septembri:
Nr.

Amata nosaukums

4.1.

Dagdas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte” vadītājs
Andrupenes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes “Avotiņš” vadītājs
Ezernieku pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājs

4.2.
4.3.

Algas likme
(EUR)

Amata
likmju skaits

Darba samaksa
par amatu (EUR)

755

1

755,00

701

1

701,00

701

1

701,00

5. §
Par grozījumiem Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un

saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību štatu sarakstos - ar 2014.gada 1.septembri Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstā palielināt Skolotāja logopēda un Izglītības
psihologa algas likmes no EUR 399,- līdz EUR 420,- .
2. Apstiprināt grozījumus Nr.3 Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,
nodaļu un struktūrvienību štatu sarakstos un mēnešalgu likmēs.
Pielikumā: Grozījumi Nr.3 uz 1 lapas.
6. §
Par pamatlīdzekļu nodošanu
Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22. punktiem, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības
bilances un nodot pagastu pārvaldēm šādus pamatlīdzekļus:
Nr.

Saņēmējs

Nododamais pamatlīdzeklis

1.

Bērziņu pagasta pārvalde

Autobuss Renault Trafik,
reģ.nr.JR 5882
Trimmeris H545 RX

2.

Konstantinovas pagasta
pārvalde

Bilances vērtība
(EUR)
22 754,00
755,00

Ielu (āra) apgaismojums

11 082,75

2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības
bilances un nodod Valsts ugunsdzēsības dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes
Krāslavas daļai celtniecības materiālus:
Nr.
1.

Saņēmējs
VUGD Latgales reģiona
brigādes Krāslavas daļai

Nododamais pamatlīdzeklis
Celtniecības materiāli

Bilances vērtība
(EUR)
2 000,00

7. §
Par siltumapgādes tarifiem 2014./2015.g. apkures sezonā

/Ziņo I.Tukiša; V.Stikuts/
7.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2014./2015.gada apkures
sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām
siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2014./2015.gada apkures sezonā Asūnes
pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1
kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā):
EUR/m2
PVN *
(bez PVN)
Fiziskas personas
0,14
1,14
Juridiskas personas
0,24
1,14
*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21%
Maksātājs

EUR/m2
(ar PVN)
1,28
1,38

2. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
3. Asūnes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par
norēķinu kārtību.
7.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē
Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2014./2015.gada
apkures sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām
siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2014./2015.gada apkures sezonā Šķaunes
pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1
kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā):
EUR/m2
PVN *
(bez PVN)
Fiziskas personas
0,12
1,00
Juridiskas personas
0,21
1,00
*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21%
Maksātājs

EUR/m2
(ar PVN)
1,12
1,21

2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR + PVN, kas sastāda 2,00
EUR no viena cilvēka mēnesī, vai 1,42 EUR/m3 + PVN, kas sastāda 1,72 EUR/m3.
3. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.

4. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties
par norēķinu kārtību.
8. §
Par grozījumiem pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos
/Ziņo I.Tukiša/
8.1. transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos
Izskatījusi Bērziņu pagasta pārvaldes iesniegumu par izcenojuma apstiprināšanu
mikroautobusam Renault Trafic sakarā ar tā iegādi Bērziņu pagasta pārvaldes vajadzībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1.oktobri veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Transportlīdzekļu
maksas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 5.p., 5.Pielikums):
1.1. papildināt izcenojumu 5.punktu ar Bērziņu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa Renault
Trafic, reģ.Nr.JR 5882, maksas pakalpojuma izcenojumu – 0,40 EUR/km (bez PVN);
1.2. svītrot izcenojumu 5.punktā Bērziņu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa Mitsubishi
L300, reģ.Nr.FN8514, maksas pakalpojuma izcenojumu.
2. Apstiprināt
Dagdas novada pašvaldības Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu
izcenojumus ar grozījumiem no 01.10.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Transportlīdzekļu izcenojumi ar grozījumiem no 01.10.2014. uz 2 lapām.

8.2. traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos
Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu par izcenojuma apstiprināšanu
traktoram Belarus 1025,3 sakarā ar traktora un tā aprīkojuma iegādi pārvaldes vajadzībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1.oktobri veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Traktortehnikas
maksas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 6.p., 6.Pielikums) - papildināt izcenojumu
ar 7.punktu - Andrupenes pagasta pārvaldes traktora Belarus 1025,3 maksas
pakalpojuma izcenojums 17,00 EUR/h (bez PVN) jeb 20,57 EUR/h (ar PVN).
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumus ar
grozījumiem no 01.10.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Traktortehnikas izcenojumi ar grozījumiem no 01.10.2014. uz 2 lapām.
8.3. izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādī

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vienotu maksu par launagu un brokastīm Dagdas novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu skolēniem – 0,35 EUR par porciju.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādi ar
grozījumiem no 01.09.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Izglītības iestāžu pakalpojumu cenrādis ar grozījumiem no 01.09.2014. uz 1 lapas.
9. §
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo I.Tukiša/
9.1. mācību procesa nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs
Izskatījusi Izglītības, kultūras un sporta nodaļas iesniegumu par finansējuma
piešķiršanu mācību procesa nodrošināšanai Dagdas novada izglītības iestādēs no š.g.
1.septembra līdz 31.decembrim, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
4)punktu un pašvaldības plānoto budžetu 2014.gadam,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt no pašvaldības budžeta papildus ieņēmumiem EUR 12 051,21 mācību
procesa nodrošināšanai Dagdas novada pašvaldības iestādēs 2014.gada septembrī –
decembrī, t.sk.:
1.1. Andrupenes pamatskolai – EUR 1 266,55;
1.2. Andzeļu pamatskolai – EUR 1 385,30;
1.3. Asūnes pamatskolai – EUR 2 966,16;
1.4. Šķaunes pamatskolai – EUR 2 276,87;
1.5. Konstantinovas sākumskolai – EUR 2 175,78;
1.6. PII „Saulīte” – EUR 977,45;
1.7. Ezernieku PII – 924,00;
1.8. Izglītības, kultūras un sporta nodaļai – EUR 79,10.
2. Veicot grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā, palielināt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 1.punktā minētā finansējuma
nodrošināšanai.
9.2. logu nomaiņai Asūnes pamatskolā
Izskatījusi Asūnes pamatskolas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu logu nomaiņai
skolas ēkā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Asūnes pamatskolai logu nomaiņai EUR 2 000 (divi tūkstoši euro) no
pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasta pārvaldei
Vispārējās izglītības izdevumus (kods 09.200) par EUR 2 000,00.
9.3. vecticībnieku konferences „Zavoloko lasījumi” organizēšanai
Izskatījusi Latvijas Vecticībnieku Institūta un Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrības
lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 4.Starptautiskās konferences „Zavoloko lasījumi”
organizēšanai, kas notiks Dagdā, 2014.gada 9.-12.oktobrī,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no Dagdas novada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras
un reliģijas sadaļā - citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)
līdzfinansējumu EUR 500 (pieci simti euro) 4.Starptautiskās konferences „Zavoloko
lasījumi” organizēšanai.
9.4. z/s „Čadi” par dalību rikšotājzirgu sacensībās Igaunijā
Izskatījusi z/s „Čadi”, reģ. Nr. 45901000725, juridiskā adrese: Vecdome, Dagdas pag.,
Dagdas nov., iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu dalībai rikšotājzirgu sacensībās
Igaunijā, kas notika š.g. 6.septembrī, sakarā ar iegūto 5.vietu, kā arī lai veicinātu sporta
dzīves daudzveidību novadā un popularizētu veselīgu dzīvesveidu un Dagdas novada tēlu
Latvijā un ārpus tās, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6)punktu un
41.panta 1.daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt finansiālu atbalstu z/s „Čadi” par dalību rikšotājzirgu sacensībās „Kriteerium
2014”, un piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā sportam plānotajiem (kods 08.100)
līdzekļiem EUR 121,42 (viens simts divdesmit viens euro, 42 centi).
2. Finanšu nodaļai samaksāt z/s „Čadi” lēmuma 1.punktā minēto summu.
10. §
Par ielas apgaismojuma ierīkošanu Skolas ielā, Svarincos
/Ziņo I.Pauliņš; E.Tjarve/
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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Veikt iepirkumu ielas apgaismojuma ierīkošanai Skolas ielā, Svarincos, saskaņā ar
tehnisko projektu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
11. §
Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem
2014./2015.g. rudens-ziemas periodā
/Ziņo A.Belkovskis; V.Višņevskis/
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, pamatojoties uz
Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts
aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobežojumi” 2.1., 3.2., 4.2. punktiem,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem 2014. - 2015. gada rudens –
ziemas periodā no 01.11.2014. līdz 31.03.2015.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
3.
2.1. Andrupenes pagasta teritorijā:
2.2. Andzeļu pagasta teritorijā:
1-1 Biža – Astašova
2-1 Mamonova – Karaļi
1-2 Lītaunieki – Biža
2-2 Karaļi – Andzeļi
1-3 Kraukļi – Stankeviči
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači
1-15Andrupene – Malka
2-4 Krauļi – Kromāni
1-20 Grabova – Malka
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi - Klismeti
2.3. Asūnes pagasta teritorijā:
2.4. Bērziņu pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
3-3 Meņģi – Račeva
4-3 Porečje – Malcāni
3-4 Ferma – Ormija
4-4 Porečje – Nazari
03-4 Upes iela Asūnes ciematā
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – Morozovas vect. kapi
2.5. Dagdas pagasta teritorijā:
2.6. Ezernieku pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda
6-8 Andžāni – Garaudži
5-5 Purpļi – Vecdome
6-9 Poholki – Garaudži
5-6 Purpļi – Beitāni
6-15 Juguļi – Vaišļi
5-8 Dižskābarži – Vecdome
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš
6-34 Pontogi – Cvikļi
2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā:
2.8. Ķepovas pagasta teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
8-1 Apaļi – Laizāni
7-5 Murāni – Aleksandrova
8-2 Apaļi – Vorzova
7-9 Eisaki – Konstantinova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
7-11 Lemeši – Valteri
8-4 Lukšova – Misnikova
7-12 Eisaki – Sivergols

7-14 Sčedrati – Noviki
2.9. Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-8 Skutulova - Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški

2.10. Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički
10-2 Krasnopole - Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža

4. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-41 Aksjonova – Basaligi;
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km.
5. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
4.1. Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spogeva.
6. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
5.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi
6-13 Šusti – Makeiki;
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
6-35 M.Žogotova – Pustoška
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā.
7. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
8. Publicēt paziņojumu par satiksmes ierobežojumiem pašvaldības mājaslapā, informatīvajā
izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, laikrakstā „Ezerzeme” un oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un noteikt, ka tie stājas spēkā 10 dienas pēc publikācijas „Latvijas
Vēstnesī”.
9. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.
10. Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
12. §
Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka, V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (A.Plotka), balsošanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Rīkot nekustamā īpašuma – telpu (pirmajā stāvā Nr.1., 2. un otrajā stāvā Nr.1., 1.), kas
atrodas Pasta ielā 33A, Dagdā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6009 002 0156 004, nomas
tiesību mutisku izsoli.
2. Apstiprināt pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
/Pielikumā/
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 47 kv.m vienam
mēnesim – 169,- EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 00 euro centi).
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
- Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
- Ēriks ČAPLINSKIS – finanšu nodaļas vadītājs;
- Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists;
- Jānis STIKUTS – Dagdas novada pašvaldības juriskonsults.
5. Publicēt paziņojumu par telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoli pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
13. §
Par Dagdas novada domes 19.06.2014. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Miera ielā 22,
Svarincos, Svariņu pagastā, atsavināšanu” atcelšanu
/Ziņo I.Pauliņš; E.Tjarve/
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā, nepieciešams likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 2 (R.Azins, V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Dagdas novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmumu „Par nekustamā īpašuma
Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, atsavināšanu” (protokols Nr.10, 10.§).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš /
Izskatījusi A. L. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo zemes gabalu „Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 005 0064, ņemot
vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti – A.Platacis un R.Azins, Dagdas novada
dome NOLEMJ:

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, ar
kadastra Nr. 6054 005 0064, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,62 ha,
pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Maija ĻEVKOVA – Dagdas novada pašvaldības domes deputāte;
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš /
Izskatījusi I. Č. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo zemes gabalu „Atslēdziņas”, Andzeļu pag., Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 004
0092, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti – A.Platacis un R.Azins, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 6044 004 0092, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 15,7 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja;
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagasts, Dagdas
novads, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.

16. §
Par darba grupas izveidošanu noteikumu izstrādāšanai
/Ziņo K.Murāne; V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (O.Golube),
balsošanā nepiedalās 3 deputāti - A.Arnicāns, R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Deputāta Raimonda Nipera 2014.gada 5.sepembra iesniegumā minēto normatīvo aktu
izstrādei izveidot Darba grupu šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks, Darba grupas vadītājs;
 Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
 Aivars ARNICĀNS – Domes deputāts;
 Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
2. Uzdot Darba grupai līdz 2014.gada 31.oktobrim izvērtēt normatīvo aktu izstrādes
nepieciešamību un pēc projektu izstrādes iesniegt izskatīšanai komitejās.
17. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
17.1. dzīvokļa izīrēšana S. S.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 9.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu S. S., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada
28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas
novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt S. S. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.20 (2-istabu, platība 54,9 m2, daļēji
labiekārtots) mājā „Ausekļi”, Mariampolē, Andrupenes pagastā, no 2014.gada 1.oktobra
uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar S.S..
17.2. īres līguma pagarināšana A. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 9.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,

atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt A. G. īres līgumu līdz 2015.gada 30.septembrim uz dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.2, Asūnes ielā 23, Dagdā.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres pagarināšanu ar A.G..
18. §
Par būvniecības atļauju uz zemes vienības 60042 008 0087
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot I. D. 21.07.2014. iesniegumu par atļauju pirts būvniecībai uz pašvaldībai
piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0087, konstatēts:
- 2014.gada 7.maijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.7-2/14/7 starp Dagdas novada
pašvaldību un I. D. par apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0087 nomu;
- līguma 5.2.1.punkts paredz, ka būvniecību uz zemes gabala var veikt tikai ar iznomātāja
rakstisku piekrišanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut I. D. pirts būvniecību uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6042 008 0087, kas atrodas Astašovā, Andrupenes pagastā.
2. I.D. būvniecības projektu saskaņot Dagdas novada būvvaldē un būvniecību veikt atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
19.1. “Kausiņi”, Šķaunes pagastā
Izskatot A. V. 05.09.2014. iesniegumu par īpašuma “Kausiņi” 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 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.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “ Kausiņi ”, Šķaunes pagastā, sadalei.

2. Piešķirt no īpašuma “Kausiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
001 0114 (3,2 ha) nosaukumu "Pīķi", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. “Stūrīši”, Andzeļu pagastā
Izskatot SIA “KLIK”, reģistrācijas Nr.50003866041, juridiskā adrese Lībekas iela 14-4
Rīga, kuru pārstāv pilnvarota persona Jānis Šarovs, 05.09.2014. iesniegumu par īpašuma
“Stūrīši” 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 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.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “ Stūrīši ”, Andzeļu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Stūrīši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6044
003 0002 (13,2 ha) nosaukumu "Stūrīši 1", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J. F. 20.08.2014. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2014.gada 31.decembri J. F. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6090 001 0334 un
6090 001 0227.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
21.1. ar S. S. Svariņu pagastā

Izskatot S. S. 20.08.2014. 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.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. S. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar 01.01.2015. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0227 (0,6 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
S.S..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2. ar J. G. Svariņu pagastā
Izskatot J. G. 20.08.2014. 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.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. G. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar 01.01.2015. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0334 (0,43 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
J.G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Ž. B. 04.09.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana
kārtību",
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt Ž. B. zemes nomas tiesības ar 08.09.2014. uz 10 (desmit) gadiem uz zemes
vienību Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0062 (6,4 ha)
lauksaimnieciskām vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas
līgumu ar Ž.B..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot P. F. 27.08.2014. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu
apakšnomā, konstatēts:
- 2014.gada 24.martā ir noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldības zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6054 005 0092 (4,5 ha) iznomāšanu P. F. uz 10 gadiem.
- līguma 5.2.1. punkts paredz, ka zemi nodot apakšnomā drīkst tikai ar iznomātāja rakstisku
piekrišanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti – A.Viškurs un S.Viškure, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut P. F. nodot apakšnomā SIA “Ūzoleņi”, reģ. Nr.41503050536, 4,0 ha lielu platību
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0092, Dagdas pagastā, uz 10 (desmit)
gadiem.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J. S. (E. S.) 08.09.2014. iesniegumu, iepazīstoties ar ēku un būvju īpašuma
piederību apliecinošiem dokumentiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka J. S. piederošās ēkas (2/3 d.d.) ar adresi "Mileviči", Ostravļani, Ezernieku
pag., Dagdas nov., ir piesaistītas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207,
1,5 ha platībā.
2. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0207 robežu shēma.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta (VZD) Latgales
reģionālās nodaļas 19.08.2014. vēstule Nr.9-02/355072-2/1, kurā tiek paziņots, ka izvērtējot
nodaļas rīcībā esošos dokumentus, konstatēts, ka zemes īpašuma ar kadastra Nr. 6054 003
0113 lietā nav lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu I. G.. Līdz ar to statuss
“tiesiskais valdījums” īpašumam nav piemērojams un I.G. jāizbeidz lietošanas tiesības. I. G. ir
miris 2004.gada 3.aprīlī.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, fizisko un juridisko personu zemes
lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2010.gada 31.augustam VZD nav iesniegts iesniegums
lēmuma pieņemšanai zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu. Sakarā ar to, ka no VZD
saņemtā informācija bija novēlota, pašvaldība nevarēja pieņemt lēmumu par lietošanas tiesību
izbeigšanu likumā noteiktajā termiņā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kas nosaka, ka iestāde, kurai
lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem
pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais
akts, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt I. G. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6054 003
0113 (3,2 ha) Dagdas pagastā. Zemes vienību ieskaitīt rezerves zemes fondā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 003 0113 robežu shēma.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par zemes vienības piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, pašvaldībai ir piekritīgi zemes
gabali, ja uz tiem atrodas pašvaldības autoceļu posmi, kura uzturēšana ir viena no pašvaldības
funkcijām saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Rēzeknes iela”, Dagdas pagastā, ar kadastra
apzīmējumu 6054 004 0117 (0,07 ha) ir piekritīga pašvaldībai.

Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0117 robežu shēma.
27. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 14.04.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.7, 9.§), 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,
atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, nosacīto cenu
EUR 13 200,- (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoles
noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 22.septembrī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(protokols Nr.13., 3.§)

NOTEIKUMI
„Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārējie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Dagdas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek
aprēķinātas un sadalītas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem uz pedagogu darba
samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros.
4. Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala Dagdas novada domes
izveidotā komisija.
5. Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba
algu nosaka laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no
1.septembra līdz 31.decembrim.
II Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas pamatprincipi
6. Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus:
6.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas;
6.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē.
7. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas
sistēmas (VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz katra gada 27.maiju un
1.septembri. Izglītības iestādes vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts tajā
izglītības iestādē, kuru apmeklē.
8. Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai attiecīgajam budžeta gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficentus (K):
8.1. K 1,25 - vidusskolas posmam;
8.2. K 0,75 - pirmskolas grupu bērniem (no piecu gadu vecuma);
8.3. K 0,75 - 1. - 4.klašu skolēnu skaitam( skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs,
kurās skolēnu skaits ir vairāk par 100)
8.4. K 1 - 5.- 9.klašu skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits
ir vairāk par 100 )
8.5. K 1 - 1. - 4. un 5. - 9.klašu skolēnu skaitam pamatizglītības iestādēs, kurās
skolēnu skaits ir 100 vai mazāks
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8.6. K 1,84 - ja izglītības iestāde īsteno programmu speciālajās klasēs vai
pedagoģiskās korekcijas programmu.
9. Katra skola strādā savas piešķirtās mērķdotācijas ietvaros.
10. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā
izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi 8,12 : 1.
11. Lai sadalītu mērķdotācijas licencēto izglītības programmu nodrošināšanai, visas izglītības
iestādes tiek iedalītas sekojošās grupās pēc izglītojamo skaita – mācību iestādes līdz 102
izglītojamiem, no 103 līdz 300 izglītojamiem un virs 300 izglītojamiem.
12. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne
vairāk kā 12 procentu no saņemtās mērķdotācijas.
13. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam
izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri:
13.1. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu līdz 35 izglītojamajiem - ne mazāku par 50%
no MK noteikumu Nr.8361 noteiktā finansējuma, ko sastāda
piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
13.2. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 36 līdz 70 izglītojamajiem - ne mazāku
par 75 % no MK noteikumu Nr.8362 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
13.3. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 71 līdz 100 izglītojamajiem - ne mazāku
par MK noteikumu Nr.8363 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums.
14. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāja vietnieka,
izglītības metodiķa, atbalsta personāla un pedagogu mēneša darba algas likmi nosaka
izglītības iestādes vadītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
piešķirtajam finansējumam.
15. Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļa (IKSN) noteiktās izglītības iestādēs, piešķirot tam papildus
finansējumu no saņemtās kopējās mērķdotācijas naudas.
16. Pašvaldībai piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai komisija izvērtē un sadala izglītības iestādēm atbilstoši finansējumam pēc
iesniegtajām programmām un Valsts izglītības satura centra noteiktajām prioritātēm.
III Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē
17. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu
un efektīvu izlietojumu un prioritārā secībā nodrošina mācību procesa, mācību
priekšmetu un citu izglītības programmā paredzēto stundu un nodarbību apmaksu:
17.1. izglītības programmā paredzēto kontaktstundu, tai skaitā fakultatīvo stundu
samaksu;
17.2. piešķirtā finansējuma ietvaros samaksu par:
- klases audzināšanu,
- rakstu darbu labošanu,
- individuālo darbu ar izglītojamajiem mācību priekšmetā,
- mācību stundu sagatavošanu,
- 1.-4.klašu skolēnu pagarinātās dienas grupas nodarbību vadīšanu.
18. Izglītības iestādes vadītājs lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu
pieņem pēc 17.punktā noteikto nosacījumu ievērošanas, balstoties uz izglītības iestādei
piešķirtās mērķdotācijas apmēru un saskaņojot ar IKSN.

1

Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
3
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
2
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19. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma
apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē
īstenojamās izglītības programmas.
20. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un šiem noteikumiem, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību.
21. Pedagogu darba slodzē ieskaitāmas:
21.1. mācību stundas atbilstoši licencētai izglītības programmai;
21.2. rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem (konsultācijas) un
sagatavošanas darbs mācību stundām.
22. Skolās, kur izglītojamo skaits klasē ir mazāks par 8, veidot apvienotās klases (piešķirtā
finansējuma ietvaros). Izglītojamo skaits apvienotajā klasē ir vismaz 8 izglītojamie.
23. Lai nodrošinātu mācību procesu un iedalīto naudas summu mācību programmas
realizēšanai, veidot apvienotās klases. 10.-12. klašu posmā neatļaut klašu apvienošanu
mācību priekšmetu mācīšanai.
24. Katra skola savas mērķdotācijas finansējuma ietvaros veido rezerves fondu 1%
apmērā, kuru izlieto papildus finansējuma piešķiršanai ilgstoši slimojošo izglītojamo
izglītošanai ārpus izglītības iestādes, ilgstoši slimojošo pedagogu aizvietošanai,
pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu piešķiršanai, pedagogu atlaišanas
kompensāciju izmaksām un citiem neparedzētiem gadījumiem.
25. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas
likmes (euro), atbilstoši iedalītajiem mērķdotācijas līdzekļiem:
Nr.
p.k.
1.
2.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
Izglītības metodiķis
Pedagogs

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5
no 5 līdz 10
lielāks par 10
405
413
420
405
413
420

26. Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši
katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka pedagogu darba
laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu plānošanai un
sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos.
27. Pedagogiem, kas ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, nosaka piemaksu attiecīgi
31.87 euro, 79.68 euro un 99.60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi
proporcionāli viņiem tarificētajai slodzei. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā,
izglītības metodiķiem, sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā
valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem par viņu veikto
pedagoģisko darbu šo piemaksu nosaka, proporcionāli viņiem tarificētajai stundu slodzei,
neieskaitot viņu amatalgu.
28. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogiem tarificē
līdz divām darba stundām nedēļā (līdz 80 stundām gadā profesionālās izglītības mācību
priekšmetu pedagogiem) par vienu darba likmi mācību stundu sagatavošanai. Pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme,
tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai.
29. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem,
sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem,
sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās,
izglītības iestāžu bibliotekāriem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem
papildus amata pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms
nedrīkst pārsniegt deviņas stundas nedēļā
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IV Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana
30. Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas sarakstu iesniedz IKSN
trijos eksemplāros.
31. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem IKSN katra mācību
gada sākumā nosaka tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus.
32. Izglītības iestādes vadītājs papildus iesniedz:
32.1. mācību stundu plānu kārtējam mācību gadam;
32.2. fakultatīvās, interešu izglītības un grupu nodarbību sarakstu;
32.3. tarifikācijas kopsavilkumu;
32.4. amata vienību sarakstu likmēs;
32.5. pedagogu datu bāzē fiksētos izglītības un kvalifikācijas dokumentu rādītājus.
V Noslēguma jautājumi
33. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.
34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Dagdas novada domes 2013.gada
19.septembra sēdē apstiprinātie noteikumi „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales
kārtību pedagogu darba Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja
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M.Micķeviča

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(protokols Nr.13., 5.§)

GROZĪJUMI Nr. 3
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un struktūrvienību
štatu saraksti un mēnešalgu likmes
10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu saraksts un mēnešalgu
likmes no 2014.gada 1.septembra
Nr.

Štata vienības nosaukums

Skaits

Likme (Ls)

Likme (EUR)

1.

Nodaļas vadītājs

1

620,58

883,00

2.

Izglītības darba speciālists

1

490,56

698,00

3.

Sporta pasākumu organizators

0,5

470,18

669,00

4.

Kultūras metodiķis

1

470,18

669,00

5.

Skolotājs logopēds *¹

0,5

295,18

420,00

6.

Izglītības psihologs *¹

0,4

295,18

420,00

Mēnešalgas kopā:

4,4

2 082,07

2 962,50

*¹ ar 01.09.2014. palielināta Skolotāja logopēda un Izglītības psihologa algas likme
no EUR 399,- līdz EUR 420,-.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(prot. Nr.13., 8.§, 8.1.p.)

G R O Z Ī J U M I Nr. 3
Dagdas novada pašvaldības
Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumi
(ar grozījumiem no 01.10.2014.)
Nr.

1.

2.

Iestādes
nosaukums

Dagdas novada
pašvaldība

Aleksandrovas
internātpamatskola

Izcenojums (Ls/km)
Transportlīdzekļa tips

Transportlīdzekļa marka,
modelis, reģ.Nr.

Izcenojums (EUR/km)

Vietu
skaits

Izlaiduma
gads

bez PVN

PVN
(21%)

ar PVN

bez
PVN

PVN
(21%)

ar PVN

autobuss
pasažieru

VW Crafter,
JL 8101

19+1

2013.

0,32

0,07

0,39

0,46

0,10

0,56

vieglais
pasažieru

Chevrolet
Captiva, GO 3331

6+1

2007.

0,28

0,06

0,34

0,40

0,08

0,48

kravas

VW Transporter, FP 4563

2+1

1996.

0,22

0,05

0,27

0,31

0,07

0,38

vieglais
pasažieru

VW Passat,
EV 9735

4+1

1995.

0,24

-

-

0,34

-

-

vieglais
pasažieru

VW Transporter, GB
6782

8+1

2001.

0,28

-

-

0,40

-

-

autobuss
pasažieru

Mersedes Benz Sprinter,
GK 295

16+1

1997.

0,32

-

-

0,46

-

-

autobuss
pasažieru

VW Crafter,
HL 8035

19+1

2010.

0,32

-

-

0,46

-

-

3.

Asūnes pagasta
pārvalde

vieglais
pasažieru

VW Sharan,
GE 4204

6+1

1999.

0,23

0,05

0,28

0,33

0,07

0,40

4.

Andrupenes
pagasta pārvalde

vieglais
pasažieru

Opel Zafira,
FF 2677

6+1

2004.

0,20

0,04

0,24

0,28

0,06

0,34

vieglais
pasažieru

Citroen Berlingo, GC
4826

4+1

2006.

0,20

0,04

0,24

0,28

0,06

0,34

5.

6.

Bērziņu pagasta
pārvalde

mikroautobuss Renault Master,
FS 4902

15+1

2006.

0,28

0,06

0,34

0,40

0,08

0,48

autobuss
pasažieru

VW Crafter,
JL 8104

19+1

2013.

0,32

0,07

0,39

0,46

0,10

0,56

autobuss

Renault Trafic
JR 5882

8+1

2014.

0,28

-

-

0,40

-

-

Vieglā
automašīna

Ford Galaxy,
GS 7199

4+1

2001.

0,16

-

-

0,23

-

-

14+1

2002.

0,30

-

-

0,43

-

-

Ezernieku pagasta mikroautobuss Mercedes Benz,
pārvalde
EJ 8603
autobuss

Setra, HF 2848

52+1

1993.

0,60

-

-

0,85

-

-

7.

Konstantinovas
pagasta pārvalde

pasažieru
autobuss

Setra S211 HD, HG 7506

40+1

1993.

0,64

-

-

0,91

-

-

8.

Ķepovas pagasta
pārvalde

autobuss
pasažieru

Mercedes Benz,
FS 8340

16+1

2006.

0,39

-

-

0,55

-

-

9.

Svariņu pagasta
pārvalde

mikroautobuss VW Transporter, FN 4953

8+1

2005.

0,28

-

-

0,40

-

-

autobuss

Setra 213, GS 3764

39+1

2007.

0,55

-

-

0,78

-

-

vieglais
pasažieru

Audi A6,
GL 9979

4+1

2007.

0,28

-

-

0,40

-

-

7+1

1995.

0,25

0,05

0,30

0,36

0,08

0,44

-

-

0,46

-

-

10.

Šķaunes pagasta
pārvalde

11.

autobuss
Andzeļu pagasta
pasažieru
pārvalde
Transporta pakalpojumiem līdz
1,00 Ls/h vai 1,42 EUR/h bez PVN,

mikroautobuss VW Caravella,
EZ 79130

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

VW Crafter,
16+1
2014.
0,32
JM 7679
50 km, papildus apstiprinātajam izcenojumam
kas sastāda 1,21 Ls/h vai 1,72 EUR/h ar PVN (21%).
S.Viškure

par

1 km
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(prot. Nr.13., 8.§, 8.2.p.)

G R O Z Ī J U M I Nr. 3
Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu
Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumi
(ar grozījumiem no 01.10.2014.)

Nr.

Iestādes nosaukums

1.

Svariņu
pagasta pārvalde

Transportlīdzekļa
marka, modelis
Traktors MTZ-82
ar piekabi
Traktors JMZ-6
ar iekrāvēju
Traktors T-150 K
Traktors MTZ-82
Traktors T 25

2.
3.

Ķepovas
pagasta pārvalde
Ezernieku
pagasta pārvalde

Traktors T-150 K

Traktors MTZ-82

Pakalpojuma veids,
mērvienība
Transportēšana,
1 stunda
Iekraušanas darbi,
transportēšana,
1 stunda
Ceļu attīrīšana no sniega,
1 stunda
Ceļu attīrīšana no sniega,
1 stunda
Transportēšana, notekūdeņu
atsūknēšana,
1 stunda
Transportēšana, ceļu
attīrīšana no sniega,
1 stunda
Transportēšana,
1 stunda

bez PVN

Cena (LVL)
PVN
(21%)

ar PVN

bez PVN

Cena (EUR)
PVN
(21%)

7,00

-

-

9,96

-

-

11,00

-

-

15,65

-

-

12,00

-

-

17,07

-

-

8,50

-

-

12,09

-

-

4,37

-

-

6,22

-

-

12,00

-

-

17,07

-

-

7,00

-

-

9,96

-

-

ar PVN

Traktors MTZ-82
4.
5.
6.
7.

Šķaunes
pagasta pārvalde
Asūnes pagasta
pārvalde

Traktors JMZ-6KL

Konstantinovas
pagasta pārvalde

Traktors
MTZ - 82L

Andrupenes
pagasta pārvalde

Komunālā mašīna
BKM

Traktors
BELARUS 1025,3

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Ceļu attīrīšana no sniega,
1 stunda
Transportēšana,
1 stunda
Transportēšana, ceļu
attīrīšana no sniega
1 stunda
Transportēšana,
ceļu attīrīšana no sniega
1 stunda
Transportēšana, ceļu
attīrīšana no sniega,
1 stunda

8,50

-

-

12,09

-

-

12,40

2,60

15,00

17,64

3,70

21,34

8,71

1,83

10,54

12,40

2,60

15,00

7,73

-

-

11,00

-

-

11,95

2,51

14,46

17,00

3,57

20,57

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(protokols Nr.13., 8.§, 8.3.p.)

GROZĪJUMI Nr.2
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

3.

Ēdināšanas maksas Vispārējās izglītības
iestādēs:

3.1.

Pusdienas skolēniem un iestāžu
darbiniekiem

1 porcija

1,00

3.2.

Launags

1 porcija

0,35

3.3.

Brokastis

1 porcija

0,35

4.

Pusdienas Pirmskolas izglītības iestāžu
darbiniekiem:

1 porcija

1,00

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(protokols Nr.13.,12.§)

Pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 18.septembra Dagdas novada domes lēmumu
„Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas izsoli” (protokols Nr.13., 12.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, telpu
(pirmajā stāvā Nr.1., 2. un otrajā stāvā Nr.1.,1.) Pasta ielā 33A, Dagdā ar kopējo platību –
47 kv.m nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību
nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi
un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamajām telpām. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par telpām,
tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst telpu nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir telpas (pirmajā stāvā Nr.1., 2. un otrajā stāvā Nr.1.,1.), kas atrodas
Pasta ielā 33A, Dagdā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6009 002 0156 004. Telpas (47 kv.m
kopplatībā) – izsoles objekts, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 169 mēnesī.
2.3. Izsoles solis - EUR 5.
2.4. Maksa par patērēto elektroenerģiju tiek noteikta atsevišķi, saskaņā ar apakšskaitītāja
rādījumu, rēķinu par patērēto elektrību nomnieks maksā pēc Dagdas novada pašvaldības
piestādītā rēķina.
2.5. Izsoles objekta cenā nav iekļauts PVN 21%.
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē
un iegūt nomas tiesības.
3.2. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.3. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā
nodrošinājuma nauda EUR 200 apmērā un dalības maksa EUR 10 apmērā, ieskaitot to
Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV72UNLA0050018182302, ar atzīmi „Par dalību telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas
tiesību izsolē”.
3.4. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles
1

iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas
atmaksāšanu. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs
naudas atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta.
3.5. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu).
4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2014.gada 10.oktobra plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā
4, Dagdā, tālr. 65681434.
4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:
4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
4.2.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.2.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.2.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
platību;
4.2.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
4.2.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.2.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
4.3. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
4.3.1. pieteikumu, kurā norāda :
4.3.1.1. nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
4.3.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.3.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.3.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.3.1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.3.2. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona,
kurai nav paraksta tiesību;
4.3.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5. Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs
5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz 2014.gada 10.oktobra plkst. 10.00.
5.2. Pieteikumu iesniedz rakstveidā.
5.3. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
5.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā.
5.5. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti.
5.6. Izsoles komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas,
kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.
5.7. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus tas netiek pielaists izsolei.
5.8. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku
saraksta, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto
izsoles nodrošinājumu.
5.9. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē.
5.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat
izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
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6. Izsoles norise
6.1. Izsole notiek 2014.gada 10.oktobrī plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas
ielā 4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc
izsoles, un tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda
pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu
par viņa piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona
izsoles telpā nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka
izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu
ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un
īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu
izsolei un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto
izsoles nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas
neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšanu.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas
spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas
dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta
izsoles nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolītā sākumcena;
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7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas
līgumu noteiktajā termiņā;
7.1.4. ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles, apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.
8.3. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Dagdas novada domei lēmuma
projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8.4. Rīkotās izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome kārtējā domes sēdē.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā
pēc kārtējās domes sēdes, kurā tiks apstiprināti izsoles rezultāti, jānoslēdz nomas
līgums.
9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam,
kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā
piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.septembra sēdē
(protokols Nr.13., 27.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma
„Vējoņi”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,68 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2014. gada 31.oktobris 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: EUR 13 200,00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro un
00 centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 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,- 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 „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – Aivaram Platacim.
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:
 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;
 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.
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16.

17.

18.

19.

20.

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 – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
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.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
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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