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. 14

2014.gada 21.oktobrī

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 septembrī-oktobrī.
2. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumu un darba braucienu kārtību.
3. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
4. Par pašvaldības sociālā budžeta izpildi 2014.gada 9 mēnešos.
5. Par sociālo palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā.
6. Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm 2015.gadā.
7. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.09.2014.
8. Par grozījumiem pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos:
8.1. Dagdas TIC suvenīru cenrādī;
8.2. Aleksandrovas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī;
8.3. komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādī.
9. Par līdzekļu novirzīšanu stāvlaukuma izbūvei Torņa ielā, Dagdā.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, izsoli.
11. Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
13. Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
14. Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 9 mēnešos.
15. Par finansējuma piešķiršanu ūdenstorņa remontam Asūnē.
16. Par finansējuma piešķiršanu Andzeļu FVP remontam.
17. Par elektroniskā rezultātu tablo iegādi.
18. Par finansiālo atbalstu V. N. treniņu procesa nodrošināšanai frisbijā.
19. Par projekta „Labdarība Dagdā caur deju ritmiem” priekšfinansēšanu.
20. Par projekta „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās izglītības
veicināšanai” priekšfinansēšanu.
21. Par projekta „Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē”
priekšfinansēšanu.
22. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā.
23. Par ielas apgaismojuma izbūvi Skolas ielā, Svarincos.
24. Par ceļa patapinājuma līguma noslēgšanu.

25. Par Noviku karjera piebraucamā ceļa izveidošanu un iekļaušanu Dagdas novada
pašvaldības ceļu reģistrā.
26. Par zemes gabala patapinājuma līguma noslēgšanu ar Dagdas R-katoļu draudzi.
27. Par telpu iznomāšanu K.Jevstrahina ģimenes ārsta praksei.
28. Par telpu patapinājumu LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes
nodaļai.
29. Par telpu patapinājumu LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas
nodaļai.
30. Par projekta „Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana” atbalstīšanu.
31. Par sadarbību ar Baltkrievijas Republikas Dubrovnas rajona izpildkomiteju.
32. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
33. Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā.
34. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
35. Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam.
36. Par adreses piešķiršanu.
37. Par pašvaldības dzīvokļa Alejas iela 28-4, Dagdā, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
38. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Vārpas”, Konstantinovas pagastā.
39. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
40. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
41. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
12 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis (no
plkst. 15:47), Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Oksana Kosarevska,
Raimonds Nipers (no plkst. 15:05), Sandra Viškure, Viktors Stikuts (līdz plkst. 16:45),
Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja
Elita Trūle, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, galvenā grāmatvede Astrīda Koļča,
ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, nekustamā īpašuma speciālists Valērijs
Masjuks, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns, Andrupenes pagasta
pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvalžu vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Nepiedalās –
1 deputāts: Olga Golube (atvaļinājumā), Raitis Azins (atvaļinājumā), Viktors Krūmiņš (darba
darīšanās).

1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2014.gada septembrī - oktobrī
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, S.Viškure, R.Nipers/

Atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, 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 pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumu un darba braucienu
kārtību
/Ziņo A.Koļča/
Pamatojoties uz ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmā daļas 2.punktu, saskaņā
ar Darba likuma 53.pantu, 76.pantu un 130.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Višku
re, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par Dagdas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Pielikumā: Noteikumi uz 8 lapām.
3. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo M.Rudavina/
3.1. dzīvokļa izīrēšana V. Dz.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu V. Dz. 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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt V. Dz. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.1 (2-istabu, platība 50,9 m2, bez
labierīcībām) mājā „Kupčas”, c.Stankeviči, Andrupenes pagastā,
no 2014.gada
1.novembra uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar V.Dz..
3.2. dzīvokļa izīrēšana I. G.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu I. 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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt I. G. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.13 (4-istabu, platība 72,1 m2, daļēji
labiekārtots) Saules ielā 13, c.Konstantinova, Konstantinovas pagastā, no 2014.gada
1.novembra uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar I.G..
3.3. dzīvokļa izīrēšana J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu J. V., 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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt J. V. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.2 (1-istabas, platība 24 m2, bez
labierīcībām) Pļavu ielā 4, Dagdā, no 2014.gada 1.novembra uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
J.V..
4. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2014.gada 9 mēnešos
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2014.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2014.gada 9 mēnešos:
1. No 2014.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 368 864,- Dagdas
novada Sociālais dienests 2014.gada 9 mēnešos izlietojis EUR 226 668,- jeb 61,45 %,
t.sk.:

2.
3.
4.
5.

1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 115 561,- jeb 60,95 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 13 693,- jeb 60,3 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 97 414,- jeb 61,98 %
Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 84 252,92 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 53 personas.
Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2014.gada 9 mēnešos izlietoti EUR 18
281,6, aprūpējot dzīvesvietā 33 personas.
2014.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 1224 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 987 mājsaimniecības (ģimenes).
2014.gada 9 mēnešos pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 20 personas ar invaliditāti.

Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
5. §
Par sociālās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā T. S. ģimenei
/Ziņo E.Trūle/
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā
konstatētos faktus par būtiskiem zaudējumiem T. S. ģimenes ārkārtas situācijā, pamatojoties
uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo
palīdzību Dagdas novadā” 6.1. un 6.2. punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt T. S. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 960,00 (deviņi simti
sešdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu
izlietojumu piešķirtajam mērķim.
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.
6. §
Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm
2015.gadā
/Ziņo A.Badūns/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.¹ punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
”Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2015.gadā uz 1 (vienu)
personu.

2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
”Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2015.gadā uz 1 (vienu)
īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam (kopējais summētais līdz
3 punktiem).
Pielikumā: VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmes uz 2
lapām.
7. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.09.2014.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2013.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2014.gada 1.septembra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.
8. §
Par grozījumiem pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumos
/Ziņo I.Tukiša/
8.1. Dagdas TIC suvenīru cenrādī
Izskatījusi Dagdas Tūrisma informācijas centra iesniegto suvenīru cenrādi, ņemot
vērā, ka spēkā esošajā suvenīru cenrādī visas preces, izņemot magnētus, ir pārdotas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas Tūrisma informācijas centra suvenīru cenrādi no 2014.gada
1.novembra.
2. Noteikt, ka ar 2014.gada 31.oktobri Dagdas novada pašvaldības domes 2013.gada
19.septembra sēdē (prot. Nr.16, 5.§, 10.p., 10.pielikums) apstiprinātais Dagdas Tūrisma
informācijas centra suvenīru cenrādis zaudē spēku.
Pielikumā: Dagdas TIC Suvenīru cenrādis no 01.11.2014. uz 1 lapas.
8.2. Aleksandrovas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī

Izskatījusi Aleksandrovas internātpamatskolas iesniegto traktora MTZ-80
pakalpojumu izcenojumus jaunā redakcijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.novembri veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Aleksandrovas
internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī (apstiprināts Dagdas novada
pašvaldības domes 2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 20.p., 20.Pielikums) –
izteikt 2.punktu „Traktora pakalpojumi (MTZ-80)” ar četriem apakšpunktiem jaunā
redakcijā.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Aleksandrovas internātpamatskolas maksas
pakalpojumu cenrādi ar grozījumiem no 01.11.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Aleksandrovas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis ar grozījumiem
no 01.11.2014. uz 1 lapas.
8.3. komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādī
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu maksas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.novembri veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu
komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādī (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības
domes 2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 4.p., 4.Pielikums) – papildināt ar
4.punktu „Pārējie pakalpojumi” četriem apakšpunktiem.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu komunālo un citu maksas
pakalpojumu cenrādi ar grozījumiem no 01.11.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Pagastu pārvalžu komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādis ar grozījumiem
no 01.11.2014. uz 1 lapas.
9. §
Par līdzekļu novirzīšanu stāvlaukuma izbūvei Torņa ielā, Dagdā
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar Dagdas novada domes 2014.gada 21.augusta lēmumu „Par satiksmes
organizācijas uzlabošanu Torņa ielā, Dagdā” (prot. Nr.12, 18.§), kurā noteikta stāvlaukuma
izveidošana, ņemot vērā izbūves izmaksu tāmi, kas sastāda 10 060,96 EUR (ar PVN) un
pārsniedz ceļu fonda līdzekļu atlikumu Dagdas pilsētai, 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, 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, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) - autoceļu fonda nesadalītiem līdzekļiem EUR 7 327,45 (septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro, 45 centi) stāvlaukuma
izbūvei Torņa ielā, Dagdā.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, izsoli
/Ziņo J.Stikuts/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2014.gada 18.septembra lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.13, 14.§),
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” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, nosacīto cenu EUR 18 400,- (astoņpadsmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, 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.
11. §
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret J. B.
/Ziņo J.Stikuts /
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Uzdot Dagdas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai griezties Daugavpils tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā ar prasības pieteikumu pret J. B. par saistību piespiedu izpildīšanu
brīdinājuma kārtībā par dzīvokļa uzturēšanas, apsaimniekošanas izdevumu, komunālo
pakalpojumu maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 6145,91 apmērā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

12. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I. J.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi J. J. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/14/585) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu I. J. adresē: Alejas iela 5-23, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. J. adresē: Alejas iela 5-23, Dagda, Dagdas
novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par pašvaldības telpu Pasta ielā 33A, Dagdā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2014.gada 18.septembra 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 10.oktobrī nenotikušo nomas tiesību izsoli un nomas tiesību izsoles protokolu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 10.oktobrī 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.

14. §
Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 9 mēnešos
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi
janvārī - septembrī:

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 7 283 854 EUR jeb 82,59 %.
2. Budžeta izdevumu daļā – 6 672 198 EUR jeb 75,79 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 255 274 EUR jeb 76,25 %;
3.2. izdevumu daļā – 199 882 EUR jeb 62,70%.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
15. §
Par finansējuma piešķiršanu ūdenstorņa remontam Asūnē
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu Asūnes
ciema ūdenstorņa remontdarbu veikšanai, ņemot vērā problēmas nopietnību un remontdarbu
tāmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija
ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta 2.grozījumos no papildus
ieņēmumiem EUR 4 600,- (četri tūkstoši seši simti euro) ūdenstorņa remontdarbu
veikšanai Asūnē.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasts pārvaldes
izdevumus (kods 06.600) par 4 600 euro.
16. §
Par finansējuma piešķiršanu Andzeļu FVP remontam
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Andzeļu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu
Andzeļu Feldšeru vecmāšu punkta (FVP) remontdarbiem, lai nodrošinātu vides pieejamību
personām ar funkcionāliem traucējumiem un ņemot vērā remontdarbu tāmi, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta 2.grozījumos no papildus
ieņēmumiem EUR 1 400,- (viens tūkstotis četri simti euro) remontdarbu veikšanai
Andzeļu FVP.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Andzeļu pagasts pārvaldes
izdevumus (kods 07.600) par 1 400 euro.

17. §
Par elektroniskā rezultātu tablo iegādei
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Dagdas novada sporta pasākumu organizatora J.Višņevska iesniegumu ar
lūgumu atļaut iegādāties elektronisko rezultātu tablo, lai uzlabotu sporta spēļu norisi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžetā sportam plānotajiem (kods
08.100) līdzekļiem EUR 4600,- (četri tūkstoši seši simti euro) elektroniskā rezultātu
(informācijas) tablo ESK 52 iegādei.
2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu lēmuma 1.punktā minētā tablo iegādei.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
18. §
Par finansiālo atbalstu V. N. treniņu procesa nodrošināšanai frisbijā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Dagdas pilsētas iedzīvotājas V. N. iesniegumu ar lūgumu rast iespēju
finansiāli atbalstīt viņas dalību Latvijas valsts sieviešu izlases frisbija komandas kandidātu
atlases treniņos, lai 2015.gadā varētu startēt Eiropas čempionātā valstsvienības sastāvā,
saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas
novada sportistiem” 8.2.punktu, kurš paredz finansiāla atbalsta piešķiršanu treniņu procesa
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu,
kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka,
V.Stikuts), balsošanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt finansiālu atbalstu V. N. dalībai Latvijas valsts sieviešu izlases frisbija komandas
kandidātu atlases treniņos un piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā sportam
plānotajiem (kods 08.100) līdzekļiem EUR 168,- (viens simts sešdesmit astoņi euro).
2. Finanšu nodaļai samaksāt minēto summu uz attaisnojošo dokumentu pamata.
19. §
Par projekta „Labdarība Dagdā caur deju ritmiem” priekšfinansēšanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi jauniešu biedrības „Dagne” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Borisa un
Ināras Teterevu (BIT) fonda projekta „Labdarība Dagdā caur deju ritmiem” priekšfinansēšanu
2 940 EUR apmērā, ņemot vērā Dagdas novada domes 2014.gada 22.maija lēmumu „Par
projektu atbalstīšanu biedrības „Dagne” projekta līdzfinansēšanai” (prot. Nr.9, 11.§, 11.2.p.),
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, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Novirzīt no Dagdas novada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras
un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 2
940,00 EUR projekta „Labdarība Dagdā caur deju ritmiem” priekšfinansēšanai.
2. Biedrībai „Dagne” pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā
pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc
projekta realizācijas iesniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.
20. §
Par projekta „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās izglītības
veicināšanai” priekšfinansēšanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi jauniešu biedrības „Dagne” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt „Erasmus+”
programmas projekta „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās
izglītības veicināšana” priekšfinansēšanu 8 900 EUR apmērā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no Dagdas novada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras
un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 8
900,00 EUR projekta „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās
izglītības veicināšana” priekšfinansēšanai.
2. Biedrībai „Dagne” pēc finansējuma saņemšanas no „Erasmus+” programmas 5 darba
dienu laikā pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša
laikā pēc projekta realizācijas iesniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma
izlietojumu.
21. §
Par projekta „Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē”
priekšfinansēšanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Borisa un Ināras Teterevu (BIT) fonda
projekta „Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē” priekšfinansēšanu
1 185,00 EUR apmērā, ņemot vērā Dagdas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu
„Par LSK Šķaunes nodaļas projekta „Māmiņu centra izveide” līdzfinansēšanu” (prot. Nr.22,
25.§), 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, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no Dagdas novada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras
un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) –

1 185,00 EUR projekta „Māmiņu centra darba uzlabošana Dagdas novada Šķaunē”
priekšfinansēšanai.
2. LSK Šķaunes nodaļai pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā
pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc
projekta realizācijas iesniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.
22. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis; V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām.
23. §
Par ielas apgaismojuma izbūvi Skolas ielā, Svarincos
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Dagdas novada domes 2014.gada 18.septembra lēmumu „Par ielas
apgaismojuma ierīkošanu Skolas ielā, Svarincos” (prot. Nr.13, 10.§), ņemot vērā būvniecības
koptāmi, kas sastāda 15 388,22 EUR (ar PVN), 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, ņemot vērā
atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt ielas apgaismojuma izbūvi Skolas ielā, Svarincos, no pašvaldības 2014.gada
speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (kods
06.600) - autoceļu fonda līdzekļiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
24. §
Par ceļa patapinājuma līguma noslēgšanu
/Ziņo I.Pauliņš/

Lai nodrošinātu piekļūšanu pie pašvaldībai piederošā zemes īpašuma „Noviku
karjers”, kas atrodas c.Noviki, Konstantinovas pagastā, kadastra numurs 6076 002 0035,
ņemot vērā, ka piebraucamais ceļš līdz minētajam īpašumam atrodas uz Ludmilai Buzo un
Svetlanai Pauliņai piederošajām zemes vienībām, 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, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Konstantinovas pagasta zemes īpašniekiem patapinājuma līgumus uz
nenoteiktu laiku par zemes nodalījuma joslas (ceļa) Konstantinovas pagastā izmantošanu
autoceļa izveidošanai un uzturēšanai:
1.1. ar L. B. par ceļa 45 m garumā un 10 m platumā, zemes vienības kadastra apzīmējums
6076 002 0023;
1.2. ar S. P. par ceļa 160 m garumā un 10 m platumā, zemes vienības kadastra apzīmējums
6076 002 0043.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt ceļa patapinājuma līgumus.
25. §
Par Noviku karjera piebraucamā ceļa izveidošanu un
iekļaušanu Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052
"Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība" 11.punktu un 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, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt uz patapinājuma līgumu pamata izveidotajam ceļam nosaukumu “Noviku karjera
piebraucamais ceļš”, kopgarums 250 m.
2. Iekļaut Noviku karjera piebraucamo ceļu Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi ceļu meistars A.Belkovskis.
Pārtraukums no plkst. 16:45 līdz plkst. 16:55
26. §
Par zemes gabala patapinājuma līguma noslēgšanu ar Dagdas Romas katoļu draudzi
/Ziņo I.Pauliņš /
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība regulāri veic Otrā pasaules kara upuru
apbedījuma vietas un tai piegulošās teritorijas Alejas ielā 3A, Dagdā, uzkopšanas un
labiekārtošanas darbus, ņemot vērā Dagdas Romas katoļu draudzes piekrišanu nodot
pašvaldībai ilgtermiņa patapinājumā minēto zemesgabalu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo

mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt patapinājuma līgumu ar Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu
draudzi, reģ. Nr. 90000353090, par zemes gabala Dagdā, Alejas ielā 3A, 0,4493 ha
platībā, kadastra apzīmējums 6009 001 0307, bezatlīdzības lietošanu ar 2014.gada
1.novembri uz 10 (desmit) gadiem. /Pielikumā zemes robežu shēma/
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt zemes gabala patapinājuma
līgumu ar Dagdas R-katoļu draudzi.
27. §
Par telpu iznomāšanu K.Jevstrahina ģimenes ārsta praksei
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi Ģimenes ārsta Konstantīna Jevstrahina iesniegumu ar lūgumu iznomāt
Konstantinovas Feldšeru vecmāšu punkta (FVP) telpas pacientu pieņemšanai, kuras tiks
izmantotas 1 reizi mēnesī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2) punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu un 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta praksei telpas Konstantinovas FVP Saules
ielā 13 -1, Konstantinovā, ar 2014.gada 1.novembri uz 3 (trīs) gadiem.
2. Noteikt maksu par telpu nomu EUR 5,00 mēnesī.
3. Līgumā paredzēt, ka ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai telpas tiks izmantotas
vienu reizi mēnesī saskaņā ar pieņemšanas grafiku.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot telpu nomas līgumu parakstīšanai.
5. Pilnvarot pašvaldības Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli parakstīt telpu
nomas līgumu ar K.Jevstrahinu
28. §
Par telpu patapinājumu LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļai
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Šķaunes nodaļas iesniegumu ar lūgumu nodot bez atlīdzības bijušās Šķaunes feldšeru punkta
ēkas biedrības darbības pilnveidošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2) punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Nodot Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes
nodaļai patapinājumā pašvaldībai piederošās ēkas „Ambulance”, Šķaunē, ar 2014.gada
1.novembri uz 10 (desmit) gadiem.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot pašvaldības Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu
parakstīt
patapinājuma līgumu ar LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes
nodaļu.
29. §
Par telpu patapinājumu LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas
Dagdas nodaļai
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
komitejas Dagdas nodaļai tiek pārtraukts nomas līgums par telpu Alejas ielā 41, Dagdā,
turpmāko izmantošanu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamas citas telpas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas
nodaļai patapinājumā pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas (kopējā platība 154,8
m²) Brīvības ielā 1 – NT1 , Dagdā, ar 2014.gada 1.novembri uz 10 (desmit) gadiem.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt telpu patapinājuma līgumu ar
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļu.
30. §
Par projekta „Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana” atbalstīšanu
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” aicinājumu atbalstīt
biedrības projektu „Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana” (EUROPE
CUISINE) un lūdz līdzfinansēt 1317,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka tajā piedalās 3 Dagdas
novada uzņēmumi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10)punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” projektu „Eiropas reģionālā
kulinārā mantojuma tīkla popularizēšana” (EUROPE CUISINE) un paredzēt Dagdas novada
pašvaldības 2015.gada budžetā projekta līdzfinansējumu 1317,00 EUR apmērā.
31. §
Par sadarbību ar Baltkrievijas Republikas Dubrovnas rajona izpildkomiteju

/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Baltkrievijas Republikas Dubrovnas rajona izpildkomitejas aicinājumu
noslēgt ar Dagdas novada pašvaldību līgumu par sadarbību kultūras, sporta, tūrisma jomā un
uzņēmējdarbības veicināšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanā
nepiedalās deputāti S.Viškure, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Dagdas novada domes priekšsēdētāju Sandru Viškuri noslēgt līgumu ar
Baltkrievijas Republikas Dubrovnas rajona izpildkomiteju par sadarbību kultūras, sporta,
tūrisma jomā un uzņēmējdarbības veicināšanā.
32. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par apmaksāta
papildatvaļinājuma – 10 darba dienas - piešķiršanu ar š.g. 19.novembri, saskaņā ar Dagdas
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.8.punktu un Dagdas
novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, sakarā ar darba dienas pārcelšanu 2014.gadā no
17.novembra uz 22.novembri, 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,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanā
nepiedalās deputāti S.Viškure, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei apmaksātu
papildatvaļinājumu – 10 darba dienas – no 2014.gada 19.novembra līdz 2014.gada
1.decembrim (ieskaitot) par darba laika periodu no 2013.gada 5.janvāra līdz 2014.gada
4.janvārim.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētājas S.Viškures prombūtnes laikā Dagdas novada domes
priekšsēdētāja pienākumus pildīs Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis
Azins.
33. §
Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā
/Ziņo A.Gžibovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav,
balsošanā nepiedalās deputāts A.Gžibovskis, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Grozījumus Ezernieku vidusskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.

34. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
34.1. "Saulgrieži" Asūnes pagastā
Izskatot J. V. 19.09.2014. iesniegumu par īpašuma ''Saulgrieži'' sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu, 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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma ''Saulgrieži'', Asūnes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma ''Saulgrieži'' atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046
004 0088 (0,6 ha) nosaukumu "Gobas", 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.
34.2. "Priedes" Svariņu pagastā
Izskatot J. L. 06.10.2014. iesniegumu par īpašuma ''Priedes'' sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu, 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” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma ''Priedes'', Svariņu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma ''Priedes'' atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090
001 0354 (2,8 ha) nosaukumu "Apses", 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.

35. §
Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot M. E. (M. E.), kuru uz pilnvaras pamata pārstāv S. S., 02.10.2014.
iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr. 6042 006 0342 un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr. 6042 006 0342, Andrupenes pagastā,
nosaukumu "Fortunas".
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
36. §
Par adreses piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot z/s ''Jaunkalni'', reģistrācijas Nr.41501019307, juridiskā adrese ''Jaunkalni'',
Grizāni, Bērziņu pag., Dagdas nov., 15.10.2014. iesniegumu par adreses piešķiršanu
jaunbūvei un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0129,
piešķirt adresi: "Jaunkalni 3", Pauļukalns, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, LV-5697.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
37. §
Par dzīvokļa Alejas iela 28-4, Dagdā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
/Ziņo V.Masjuks/
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' Pārejas noteikumu 30.punktu, likuma
''Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās'' 40.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda
trīsistabu dzīvokli Alejas ielā 28 – 4, Dagdā, Dagdas novadā, ar kopējo platību 61,6 kv.m., un
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās mājas un zemes kopīpašuma 616/3489 domājamās daļas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

38. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Vārpas”, Konstantinovas pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot O. Z., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. K., 22.09.2014. iesniegumu par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Vārpas” un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Vārpas" ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0031 13,0 ha platībā, sadalei, atdalot no tās 3,0
ha lielu platību.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Veikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par Dagdas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu",
apstiprinātiem 2013.gada 27.martā (domes sēdes protokols Nr.5., 1.§).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikuma
1.Darba uzdevums uz vienas lapas.
2.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0031 sadales shēma uz vienas lapas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
39. §
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
39.1. ar A. K. Andzeļu pagastā
Izskatot Andzeļu pagasta pārvaldes 15.09.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma
izbeigšanu A. K. sakarā ar viņa nāvi (miris 31.07.2014.) un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2014.gada 31.jūliju A. K., sakarā ar viņa nāvi, zemes nomas tiesības uz
pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem Andzeļu pagstā ar kadastra apzīmējumiem 6044 001
0098 (1,5 ha), 6044 001 0195 (0,8 ha), 6044 001 0249 (2,1 ha).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

39.2. ar Ļ. V. un N. O. Andzeļu pagastā
Izskatot Ļ. V. un N. O. 09.10.2014. iesniegumus par zemes nomas līguma izbeigšanu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2014.gada 31.decembri Ļ. V. (1/2 d.d.) un N. O. (1/2 d.d.) zemes nomas
tiesības uz pašvaldībai piederošu zemes gabalu Andzeļu pagstā ar kadastra apzīmējumu 6044
005 0171 (0,8 ha).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
39.3. ar L. K. Ezernieku pagastā
Izskatot L. K. 16.10.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2014.gada 31.decembri L. K. zemes nomas tiesības uz rezerves zemes
fonda zemi, zemes vienībai Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0331 (2,5
ha).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
39.4. ar M. B. Andzeļu pagastā
Izskatot M. B. 17.10.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2014.gada 31.decembri M. B. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai
piederošu zemes gabalu Andzeļu pagstā ar kadastra apzīmējumu 6044 003 0133 (9,7 ha).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
40. §
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldībā saņemtiem privātpersonu iesniegumiem par
pašvaldībai piekritīgās zemes, rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai iekļautās
zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā un zemes
reformas pabeigšanai iekļauto zemi saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

1.

Administratīvā
teritorija

Andzeļu pagasts

Nomnieks

Kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

z/s ''Kalnu mājas''

6044 001 0098

20

6044 001 0195
6044 001 0249

1,3
(daļa no z.g.)
0,8
2,1

2.

Andzeļu pagasts

J. B.

6044 005 0171

0,8

10

3.

Asūnes pagasts

Ļ. F.

6046 004 0412

0,07

10

4.

Andrupenes pagasts

K. B.

6042 005 0073

1,38

10

5.

Konstantinovas
pagasts

SIA ''AIVE''

6076 003 0075

6,7

20

6.

Andrupenes pagasts

J. V.

6042 004 0568

0,6

10

7.

Andzeļu pagasts

V. B.

6044 003 0133

9,7

20

8.

Ezernieku pagasts

N. S.

6056 005 0331

2,5

20

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.
41. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar J. Š. Andzeļu pagastā
Izskatot J. Š. 29.09.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu,
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" un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt J. Š. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām Andzeļu pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6044 004 0050 (7,7 ha), 6044 004 0051 (3,1 ha), 6044 004 0140 (2,1ha) ar
2015.gada 1.janvāri uz 20 (divdesmit) gadiem.
2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
J.Š.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 17:35.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 24.oktobrī

APSTIRPINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(protokols Nr.14, 2.§)

NOTEIKUMI
„Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmā daļas 2.punktu,
Darba likuma 53.pantu, 76.pantu un 130.pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

I Vispārīgie jautājumi
1.

Dagdas novada pašvaldības noteikumi „Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”, (turpmāk – Noteikumi), nosaka
kārtību, kādā noformējami darba un mācību komandējumi, (turpmāk – komandējumi),
darba braucieni un atlīdzināmi komandējuma un darba braucienu izdevumi Dagdas
novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem, izpilddirektoram,
pašvaldības iestāžu vadītājiem, pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību
darbiniekiem, visi kopā turpmāk - Amatpersonas un Darbinieki, citām fiziskām
personām, kura nav darba attiecībās ar Pašvaldību, ja personas komandējums ir saistīts ar
uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti Pašvaldības nolikumā, visi kopā turpmāk –
Komandētās personas.

2.

Šo Noteikumu mērķis ir noteikt:
2.1. Komandētās personas tiesības un pienākumus;
2.2. ar komandējumu saistīto izdevumu kompensāciju;
2.3. komandējumu pieprasījumu un atskaišu noformēšanu.

3.

Par komandējumu šo noteikumu izpratnē uzskatāms rakstiski apstiprināts Komandēto
personu brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai
ārvalstīs lai:
3.1. pildītu darba uzdevumus;
3.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību komandējums).

4.

Par darba braucienu šo noteikumu izpratnē uzskatāms darbs, ja saskaņā ar noslēgto darba
līgumu vai amatu aprakstu darbs saistīts ar regulāriem braucieniem un sistemātiskiem
izbraucieniem un pārvietošanos Dagdas novada teritorijā.

5.

Norēķinoties ar darbiniekiem par Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un
starptautisko institūciju finansētā vai līdzfinansētā komandējumā vai darba braucienā
izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu
daļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem veicamas
par to izdevumu daļu, kas pārsniedz Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un
starptautisko institūciju normatīvajos aktos un dokumentos noteiktās normas.
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II Komandējuma un darba braucienu piešķiršanas un
noformēšanas kārtība
8.

Pirms došanās komandējumā Komandētā persona 3 darba dienu laikā noformē
iesnieguma veidlapu (1.pielikums).

9.

Iesniegumam jāpievieno komandējuma nepieciešamību apliecinoši
uzaicinājums, paziņojums par kursiem vai semināru, utml.) ja tādi ir.

dokumenti,

10. Komandējumu jāsaskaņo:
10.1. Pašvaldības izpilddirektoram ar domes priekšsēdētāju vai domes priekšsēdētāja
vietnieku;
10.2. Iestāžu vadītājiem ar Pašvaldības izpilddirektoru;
10.3. Administrācijas darbiniekiem ar nodaļas vadītāju un Pašvaldības izpilddirektoru;
10.4. Iestāžu darbiniekiem ar iestādes vadītāju;
10.5. Struktūrvienību vadītājiem un struktūrvienību darbiniekiem ar Pašvaldības
izpilddirektoru.
11. Komandējumi tiek noformēti:
11.1. ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu – Domes priekšsēdētāja vietniekam;
11.2. ar Domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu – Domes priekšsēdētājam;
11.3. ar Domes priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu:
11.3.1. Deputātiem;
11.3.2. Pašvaldības izpilddirektoram.
11.4. ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu:
11.4.1. Iestāžu vadītājiem;
11.4.2. Administrācijas darbiniekiem;
11.4.3. Struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.
11.5. ar Iestāžu vadītāju rīkojumu – Iestāžu Darbiniekiem.
12. Rīkojumā jānorāda šāda informācija:
12.1. rīkojuma izdošanas vieta, numurs un datums;
12.2. Komandētās personas vārds, uzvārds, amats;
12.3. vieta uz kurieni nosūtīta Komandētā persona (valsts, pilsēta, organizācija);
12.4. komandējuma mērķis, ilgums;
12.5. apmaksas noteikumi (avanss vai pēcapmaksa).
13. Amatpersonas un Darbinieki var tikt nosūtīti darba braucienā sakarā ar darba
nepieciešamību.
14. Darba braucieni tiek saskaņoti ievērojot šo Noteikumu 10.punktā noteikto kārtību.
15. Atskaiti par komandējumu vai darba braucienu Komandētā persona iesniedz 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma (2.pielikums), vai darba brauciena
(4.pielikums), pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus (transporta biļetes,
viesnīcas kvītis u.c.).
16. Visiem izdevumiem, kurus Komandētā persona uzrādījusi atskaitē par komandējumu vai
avansa norēķinā par darba braucienu, jābūt pamatotiem ar atbilstoši noformētiem
attaisnojuma dokumentiem.
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17. Komandētai personai komandējuma laikā tiek saglabāt darba vieta (amats) un darba
samaksa.

III Komandējuma un darba braucienu izdevumi un to
atlīdzināšanas kārtība
18. Komandētai personai par komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus (ja ir iesniegti
attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti):
18.1. dienas naudu − 6,00 EUR (sešus euro) par katru komandējuma dienu, lai
kompensētu papildus izdevumus, kas rodas komandējuma laikā;
18.2. ja Komandētā persona dodas komandējumā uz vairākām dienām, bet ir iespēja
katru dienu atgriezties dzīves vietā, par katru komandējuma dienu viņam izmaksā
50% no dienas naudas normas;
18.3. ja Komandētā persona tiek komandēta tikai uz vienu dienu un var atgriezties
pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas
režīmu, dienas nauda netiek maksāta;
18.4. ceļa izdevumus:
18.4.1. pārbraukšanas izdevumus līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz
pastāvīgajai darba vietai;
18.4.2. pārbraukšanas izdevumus no vienas ārvalsts uz otru (ja darbinieks nosūtīts
uz vairākām valstīm);
18.4.3. par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem līdz lidostai,
dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām;
18.4.4. par degvielu, ja darbinieks brauc ar darbinieka īpašumā vai valdījumā esošu
transportlīdzekli, ja tas ir ekonomiski izdevīgāk. Tādā gadījuma darbinieks,
atgriežoties no komandējuma, iesniedz brauciena maršruta lapu
(3.pielikums) ar pievienotiem degvielas čekiem, kuros norādīti pašvaldības
rekvizīti;
18.5. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus
apliecinoši attaisnojuma dokumenti. Izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā
maksimālā norma Rīgā – 57 euro par diennakti, citās apdzīvotās vietās – 43 euro
par diennakti. Ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti izdevumi par apģērbu
gludināšanu, apģērbu un apavu tīrīšanu vai remontu, kā arī citi personiskie
izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibāra lietošanu), tos samaksā Komandētā
persona no viņam paredzētās dienas naudas (kompensācijas par papildu
izdevumiem) summas;
18.6. izdevumus komandējuma laikā par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās,
kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu, un par maksas
ceļu un tiltu;
18.7. ja Komandētā persona savā pastāvīgajā darba vietā atgriežas no komandējuma
vietas pēc komandējumam noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms
komandējumam noteiktā laika (piemēram, pavada komandējuma vietā atpūtas,
svētku dienas un (vai) atvaļinājuma dienas), viņam atlīdzina pārbraukšanas
izdevumus līdz komandējuma vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai.
19. Komandētai personai, kas atrodas darba braucienā, atlīdzina šādus izdevumus (ja ir
iesniegti attiecīgi izdevumus apliecinoši dokumenti);
19.1. ceļa (transporta) izdevumus;
19.2. par biļetēm vai braukšanas maksu sabiedriskajos transportlīdzekļos, ja tā
izmantošana ir bijusi pamatota;
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19.3. izdevumus par viesnīcu (naktsmītni). Izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni)
noteiktā maksimālā norma Rīgā – 57 euro par diennakti, citās apdzīvotās vietās
Latvijas Republikā – 43 euro par diennakti;
19.4. izdevumus par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kur ir noteikta maksa
(nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu.
20. Komandējuma vai darba brauciena izdevumus Komandētai personai atlīdzina institūcija,
kura viņu nosūtījusi komandējumā vai darba braucienā.

IV Noslēguma jautājumi
21. Jautājumus par komandējuma (darba brauciena) izdevumiem un to atlīdzināšanu, kas nav
minēti šajos noteikumos, regulē Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un novada
domes amatpersonas rīkojums.
22. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.novembri.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

4

1.pielikums
__________________________________
Amatpersona, kurai adresēts iesniegums
_____________________________________
Vārds,uzvārds
_____________________________________
Darbinieka amats
_____________________________________
Vārds, uzvārds (ģenitīvā)

IESNIEGUMS

2.

Lūdzu komandēt uz (pilsēta, valsts)__________________________________________
no 20____g._____________________________līdz 20__.g.______________________
Komandējuma mērķis (semināra, darba grupas, pasākums nosaukums)

3.

Komandējuma pamatojums (piedalīšanās iemesli):

4.

Manus pienākumus komandējuma laikā lūdzu uzticēt veikt (aizpilda štata darbinieks):

5.

Plānotais komandējuma finansējums (atzīmēt ievelkot krustiņu):
 Pamatbudžets
 Eiropas sociālais fonds
Paredzētie komandējuma izdevumi (atzīmēt ievelkot krustiņu):
 Dalības maksa EUR _________
 Komandējuma izdevumi EUR______________________________________
 Citi (kādi)____________________________________________________
Komandējuma nodrošināšanai nepieciešams autotransports (atzīmēt ievelkot krustiņu):
 Jā
 Nē
Izbraukšana no (adrese)
Pielikumā pievienoju šādus dokumentus:

1.

6.

7.

8.
9.

Sastādīšanas vieta
Datums
Iesniedzēja paraksts
SASKAŅOTS (tiešais vadītājs)
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

5

2.pielikums

IESTĀDES VADĪTĀJS

APSTIPRINU

____________________________________
Darbinieka amats

20___.gada „___”___________

_____________________________________
vārds, uzvārds (ģenitīvā)

ATSKAITE PAR KOMANDĒJUMU
Saskaņā ar 20___.gada „_____”_______________rīkojumu Nr.______ atrados
komandējumā no 20____.gada „_____”___________ līdz 20____.gada
„_____”____________.
1. Komandējuma vieta
___________________________________________________________________________
Pilsēta, iestāde

2. Komandējums mērķis ___________________________________________________________________________
Komandējuma mērķis (semināra, darba grupas, pasākums nosaukums)

___________________________________________________________________________
3.Komandējuma rezultāti (pieņemti lēmumi, izstrādāti dokumenti, apspriesti dokumenti,
apgūtas zināšanas un prasmes, izveidoti kontakti, noderīgi pētījuma rezultāti):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Komandējumā gūto rezultātu pielietojums:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Komandējuma izdevumi:
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datums

Kam, par ko un saskaņā ar kādu
dokumentu samaksāts

Dokumenta
numurs

Kopā summa EUR

_________________________ _________________________
Paraksts

paraksta atšifrējums

20___.gada „____”____________
6

Suma (EUR)

3.pielikums

MARŠRUTA LAPA
20___.gada „____”_________________
_________________________________________________
Darbinieka uzvārds, vārds, personas kods

Automašīnas marka_______________________
Valsts reģistrācija numurs__________________
Degvielas marka_________________________

Nr.
p.k.
1.

Datums

Degvielas patēriņa aprēķins:
Nobrauktie km___________________
Degvielas patēriņš l/100 km________________
Degvielas izlietojums litros________________
Kopā____________________

Maršruts

Mērķis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nobrauktie km kopā

_________________________ _________________________
Paraksts

paraksta atšifrējums

7

km

4.pielikums
IESTĀDES VADĪTĀJS

APSTIPRINU
____________________________________
Darbinieka amats

_____________________________________

20___.gada „___”___________

vārds, uzvārds (ģenitīvā)

ATSKAITE PAR DARBA BRAUCIENA IZDEVUMIEM

Saskaņā ar 20___.gada „_____”_______________rīkojumu Nr.______ atrados darba
braucienā no 20____.gada „_____”___________ līdz 20____.gada „_____”____________.
1. Darba brauciena vieta
___________________________________________________________________________
Pilsēta, iestāde

2. Darba brauciena mērķis ___________________________________________________________________________
(semināra, darba grupas, pasākuma nosaukums)

___________________________________________________________________________
3. Darba brauciena izdevumi:
Nr.
p.k

Datums

Kam, par ko un saskaņā ar kādu
dokumentu samaksāts

Dokumenta
numurs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kopā summa EUR
_________________________ _________________________
Paraksts

paraksts atšifrējums

20___.gada „____”____________

8

Suma (EUR)

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdes
protokolam Nr.14, 4.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2014.GADĀ
IZPILDE 9 MĒNEŠOS
(EUR)
Npk Pārvalde
GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/1 Andrupene
28457 15141 53,21%
6202 16064
8947
55,70%
3101 44521 24088 54,10%
9303
2 Andzeļi
11383
5033 44,22%
3504 15097 10677
70,72%
646 26480 15710 59,33%
4150
3 Asūne
21770 16487 75,73%
-160 18768 12233
65,18%
1843 40538 28720 70,85%
1684
4 Bērziņi
17074 11935 69,90%
871
6574
6071
92,35%
-1141 23648 18006 76,14%
-270
5 Ezernieki
12009
5754 47,91%
3253 16449
7323
44,52%
5014 28458 13077 45,95%
8267
6 Konstantinova 17074
8434 49,40%
4372 19322 11631
60,20%
2861 36396 20065 55,13%
7232
7 Ķepova
3998
2390 59,78%
609
1672
1584
94,74%
-330
279
5670
3974 70,09%
8 Svariņi
12806
5776 45,10%
3829
9881
6137
62,11%
1274 22687 11913 52,51%
5102
9 Šķaune
11383
6046 53,11%
2491 18682 10745
57,52%
3267 30065 16791 55,85%
5758
10 Dagda
53643 38565 71,89%
1667 56758 35759
63,00%
6810 110401 74324 67,32%
8477
KOPĀ
189597 115561 60,95%
26637 179267 111107
61,98%
23343 368864 226668 61,45%
49980
Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(prot. Nr.14, 6.§)

Dagdas novada pašvaldības iestādes
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2015.gadā
uz 1 (vienu) personu
Nr.
p.k.

Izdevumi

Summa
(EUR)

1.

Atalgojums

178

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

42

3.

Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem

1

4.

Samaksa par pakalpojumiem :

65

4.1.

- pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

4

4.2.

- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

47

4.3.

- iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

4

4.4.

- remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu)

9

4.5.

- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1

4.6.

- īres un nomas maksa

-

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā :

114

5.1.

- biroja preces un inventārs

4

5.2.

- kurināmais un enerģētiskie materiāli

4

5.3.

- zāles un medicīniskās ierīces

15

5.4.

- kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

11

5.5.

- valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu uzturēšanas
izdevumi

80

Izmaksas uz vienu personu mēnesī

Iestādes vadītājs

400

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(prot. Nr.14, 6.§)

Dagdas novada pašvaldības iestādes
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2015.gadā
uz 1 (vienu) īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši
Bartela indeksam (kopējais summētais līdz 3 punktiem)
Nr.
p.k.

Izdevumi

Summa
EUR

1.

Atalgojums

190

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

47

3.

Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem

1

4.

Samaksa par pakalpojumiem :

65

4.1.

- pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

4

4.2.

- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

47

4.3.

- iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

4

4.4.

- remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju
un ceļu kapitālo remontu)

9

4.5.

- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1

4.6.

- īres un nomas maksa

-

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā :

132

5.1.

- biroja preces un inventārs

4

5.2.

- kurināmais un enerģētiskie materiāli

4

5.3.

- zāles un medicīniskās ierīces

23

5.4.

- kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

11

5.5.

- valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu uzturēšanas
izdevumi

90

Izmaksas uz vienu personu mēnesī

Iestādes vadītājs

435

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
sēdes protokols Nr.14, 7.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2013.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2014.
(saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini"
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" ar grozījumiem, kas stājās spēkā ar 01.01.2014.)

Vispārējās izglītības iestādes
Nr.

EKK

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2013.gadā (EUR):

1

2

3

1.1 1000 Atlīdzība:
1.1.1.

1100

1.1.2.

1200

Darba samaksa, piemaksas (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas,
naudas balvas u.c. maksājumus (EKK 1148, 1170),

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir
kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1.2. 2000 Preces un pakalpojumi:

Asūnes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Šķaunes
pamatskola

Konstantinovas

sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Ezernieku PII

Andrupenes PII
"Avotiņš"

Pavisam
KOPĀ:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

23 083

59 419

52 606

39 680

32 078

199 335

49 157

62 386

Dagdas
Ezernieku Andrupenes
vidusskola vidusskola pamatskola
4

5

147 902 76 391

Pirmsskolas izglītības iestādes

742 037

118 022

61 562

18 627

47 107

42 108

31 120

25 334

158 849

39 614

50 356

592 699

29 880

14 829

4 456

12 312

10 498

8 560

6 744

40 486

9 543

12 030

149 338

84 172

23 030

20 764

24 431

16 246

20 991

4 031

84 328

7 547

9 770

295 310

1.2.1.

2100

Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ārvalstu - EKK 2120);

1 015

303

9

88

0

94

0

109

0

0

1.2.2.

2200

Pakalpojumi (izņemot EKK 2262, 2270)

62 322

12 234

10 590

16 416

7 252

12 393

3 233

64 571

4 180

5 494

1 618
198 685

1.2.3.

2300

Krājumi, materiāli un energoresursi (izņemot EKK 2322; 2363; 2390)

20 382

10 349

10 165

7 763

8 687

8 357

798

19 648

3 317

4 276

93 742

1.2.4.

2400

Grāmatas un žurnāli

453

144

0

164

307

147

0

0

50

0

1 265

1.3. 5000 Pamatkapitāla veidošana:
1.3.1.

1.
2.
3.
4.

5233

Bibliotēku fonds

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):
Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2014.
Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.09.2014.
Izmaksas uz vienu audzēkni gadā no 01.09.2014. (EUR):

7 779

2 053

0

253

356

202

0

0

0

11 428

2 053

0

253

785

356

202

0

0

0

11 428

239 853 101 474
416
143

43 847
76

84 103
70

69 637
63

61 027
49

36 311
25

283 663
150

56 704
39

72 156
30

1 048 775
1 061

49

26

35

30

7 779

425

148

68

564,36

685,64

644,81

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.09.2014. (EUR): 47,03

57,14

53,73

63

55

1 334,97

1 266,13

1 245,45

111,25

105,51

103,79

Sagatavoja: I.Tukiša, 6 5681715

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

785

S.Viškure

1 396,58

116,38

141
2 011,79

1 620,11

167,65

135,01

2 405,20

200,43

1 040
1 008,44
84,04

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(prot. Nr.14, 8.§, 8.1.p.)

Dagdas Tūrisma informācijas centra
suvenīru cenrādis
(no 01.11.2014.)
Nr.
p.k.

Preces
nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienas
vienības cena
EUR
bez PVN

Vienas
vienības cena
EUR
ar PVN (21%)

1.

Maisiņš ar apdruku (A4)

gab.

1

1,95

2,36

2.

Krūze

gab.

1

3,80

4,60

3.

Atslēgu piekariņš

gab.

1

0,73

0,88

4.

Pildspalva

gab.

1

0,35

0,42

5.

Lietussargs

gab.

1

4,98

6,03

6.

Magnēts (44 mm)

gab.

1

0,64

0,77

Dagdas TIC vadītāja

I.Soloha

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(prot. Nr.14, 8.§, 8.2.p.)

Aleksandrovas internātpamatskolas
maksas pakalpojumu cenrādis
(ar grozījumiem no 01.11.2014.)
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa
(EUR)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi :

1.1.

pusdienas skolas darbiniekiem

1 porcija

1,42

1.2.

vakariņas skolas darbiniekiem

1 porcija

0,71

2.

Traktora pakalpojumi (MTZ-80) :

2.1.

transportēšana

1h

14,80

2.2.

aršana

1h

20,50

2.3.

kultivēšana

1h

14,80

2.4.

kartupeļu atrakšana

1h

17,70

3.

Metināšanas darbi

1h

8,54

4.

Ēdienu pārpalikumi

1 kg

0,14

5.

1 gab.

1,42

6.

Autotransporta mazgāšana
(ar šļūteni):
Iestādes zāles noma:

līdz 6 stundām

35,57

7.

Kopēšana (uz iestādes papīra):

7.1.

viena lapas puse

1 lpp.

0,04

7.2.

abas lapas puses

1 lp.

0,07

8.

Komunālie pakalpojumi:

8.1.

ūdensapgāde

1 m3

0,63

8.2.

kanalizācija

1 m3

0,74

8.3

siltumapgāde

1 m2/mēn.

0,71

8.4

ūdens uzsildīšana

no 1 pers./mēn.
1 m3

2,13
1,71

8.5.

dzīvojamo telpu īre

1 m2/mēn.

0,21

Aleksandrovas internātpamatskolas direktore

A.Malinovska

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(prot. Nr.14, 8.§, 8.3.p.)

Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu
komunālo un citu maksas pakalpojumu cenrādis
(ar grozījumiem no 01.11.2014.)
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Piezīme

Cena
(EUR)

1.

Komunālie pakalpojumi:

1.1

Ūdensapgāde

1 m3

*1

0,63

1.2

Kanalizācija (notekūdeņu novadīšana un
attīrīšana):

1 m3

*1

0,74

1.3.

Kanalizācija (notekūdeņu attīrīšana):

1 m3

*1

0,37

1.4.

Kanalizācijas atsūknēšana (Ezernieku
pagasta pārvalde)

1.5.
1.6.

2

1 muca (4 m3)

*

17,07

Dzīvojamo telpu īre (pagastos)

1 m2

-

0,21

Dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksa
(pagastos)

1 m2

-

0,14

2.

Malkas zāģēšana ar motorzāģi:

1 m3

*2

4,27

3.

Zāles pļaušana ar zāles pļāvēju
(trimmeri):

1 stunda

*2

4,27

4.

Pārējie pakalpojumi :

4.1

Santehniķa pakalpojumi

4.2
4.3
4.4

Elektriķa pakalpojumi
Ūdens skaitītāja noplombēšana
Ūdenssūkņa Honda WB20XT izmantošana
(Asūnes pagasta pārvalde)

*

1h
1h
1 gab
1h

*1
1

*

1

*

*1

4,50
4,50
3,00
4,50

* pakalpojuma cenā nav iekļauti transporta pakalpojumi līdz pakalpojuma sniegšanas vietai
un atpakaļ.
*1 Ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs, pakalpojuma cenā
iekļauts PVN.
* 2 Ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs,
apstiprinātā pakalpojuma maksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā tiek
papildus aplikta ar PVN.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
(protokols Nr.14, 10.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma
„Putniņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Putniņi”, Ustje, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,62 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2014. gada 28.novembris 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 18 400,00 (astoņpadsmit tūkstoši četri 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: LV 72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – Alesjai Lukašjus.
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.
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
protokols Nr.14, 14.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2014. gada 9 mēnešos
EUR

Klas.kods
1.0
1.1.
4.1.0.
4.1.1.0
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.2.0
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.0
4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.0.0
5.0.0.0
2.0
8.0.0.0
9.0.0.0
9.4.0.0
9.5.0.0
10.0.0.0
12.0.0.0
13.0.0.0
13.1.0.0
13.2.0.0
13.4.0.0
3.0.
21.3.0.0
21.3.4.0
21.3.5.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1
21.3.8.3
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.0
21.3.9.1
21.3.9.2
21.3.9.3
21.3.9.4
21.3.9.9
21.4.0.0
5.0.
17.0.0.0
18.0.0.0
17.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.3.1
18.6.4.0
18.6.9.0
18.7.0.0
19.0.0.0
19.1.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0
19.2.3.0
19.2.4.0
19.2.5.0
19.3.0.0
19.3.1.0
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.1.9
19.3.2.0
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.9
19.4.0.0
I.

Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 9 mēn Izpildes %
Nodokļu ieņēmumi
2320711
1821216
78,48%
75,93%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 991 716
1 512 323
327358
306993
93,78%
Nekustamā īpašuma nodoklis
94,59%
NĪN par zemi
294762
278812
90,45%
NĪN par zemi kārtējām gadam
282454
255469
189,66%
NĪN par iepriekšējiem gadiem
12308
23343
85,91%
NĪN par ēkām
16717
14362
83,16%
NĪN par ēkām kārtējā gada
14504
12061
103,98%
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
2213
2301
87,03%
NĪN par mājokļiem
15879
13819
84,06%
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
15023
12629
139,02%
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
856
1190
#DIV/0!
Īpašuma nodokļa parādi
0
0
116,07%
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
1637
1900
Nenodokļu ieņēmumi
37478
37274
99,46%
109,00%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
100
109
66,40%
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
9861
6548
69,19%
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
7984
5524
54,56%
Pašvaldību nodevas
1877
1024
80,46%
Naudas sodi un sankcijas
11026
8871
94,33%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
14068
13270
349,81%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
2423
8476
168,30%
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
1000
1683
450,46%
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
1423
6410
#DIV/0!
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
0
383
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
712652
494675
69,41%
69,09%
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
703872
486339
#DIV/0!
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
0
0
58,42%
Maksa par izglītības pakalpojumiem
113619
66375
53,86%
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
583
314
62,52%
Ieņēmumi par nomu un īri
75150
46982
63,19%
Ieņēmumi par telpu nomu
50847
32130
79,18%
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
3401
2693
52,65%
Ieņēmumi par zemes nomu
11524
6067
64,96%
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
9378
6092
72,43%
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
514520
372668
66,40%
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
31538
20942
72,38%
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
280989
203380
80,84%
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
14402
11642
67,24%
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
126365
84966
84,50%
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
61226
51738
94,94%
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
8780
8336
Transferti
4630066
3956830
85,46%
#DIV/0!
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0
Valsts budžeta transferti
4488066
3843844
85,65%
#DIV/0!
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0
85,65%
Saņemtie transferti no valsts budžeta
4488066
3843844
104,62%
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
1839393
1924411
85,11%
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
255919
217818
70,95%
Saņemtā dotācija no PFIF
2294411
1627857
75,00%
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
98343
73758
#DIV/0!
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)
0
0
#DIV/0!
0
0
Pašvaldību budžetu transferti
142000
112986
79,57%
0,00%
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
79,57%
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
142000
112986
84,01%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
59761
50206
0,00%
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
0,00%
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
76,34%
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
82239
62780
#DIV/0!
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
0
0
0,00%
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
0
0
0,00%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
0
0
0,00%
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
0
0
0,00%
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
0
0
#DIV/0!
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
0
0
0,00%
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
0,00%
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
#DIV/0!
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
0
0
0,00%
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
0
0
KOPĀ IEŅĒMUMI
7700907
6309995
81,94%
100,00%
Līdzekļu atlikums gada sākumā
624284
624284
70,79%
Kredīts
493808
349575
KOPĒJIE IEŅĒMUMI
8818999
7283854
82,59%
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
protokols Nr.14, 14.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 9 mēnešos
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Plāns

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ IZDEVUMI
Kredīta atmaksa
KOPĀ IZDEVUMI
Līdzekļu atlikums gada beigās

Izpilde 9 mēn Izpildes %

994530
98794
98931
67826
930686
1036847
1102066
3098324
758214
8186218
617245
8803463
15536

666123
63611
70027
34255
693515
744746
724586
2615170
492447
6104480
567718
6672198

66,98%
64,39%
70,78%
50,50%
74,52%
71,83%
65,75%
84,41%
64,95%
74,57%
91,98%
75,79%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 9 mēnešos
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Klas.kods

Rādītāja nosaukums

1.0
1.1.

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Pārējie procentu maksājumi
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1.2.
4000
4200
4300
1.3.
3000
3200
6000
6200
6300
6400
1.5.
7000
7200
2.0
2.1.
5000
5100
5200
9300

EUR

Plāns

Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
Uzturēšanas izdevumu transferti
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
KOPĀ IZDEVUMI
Aizņēmumu atmaksa

IZDEVUMI PAVISAM

Izpilde 9 mēn Izpildes %

7363383
6687899
4640938
3710419
930519
2046961
26982
1055928
937946
7791
18314
42005
42005
9960
32045
534454
0
0
534454
502149
31451
854
99025
99025
99025
822835
822835
822835
50491
772344
0
8186218
617245

5522799
5103756
3669784
2939344
730440
1433972
20627
720326
682448
1268
9303
12494
12494
5075
7419
346860
8598
8598
338262
323404
14025
833
59689
59689
59689
581681
581681
581681
24984
556697
0
6104480
567718

8803463

6672198

Līdzekļu atlikums gada beigās

15536
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75,00%
76,31%
79,07%
79,22%
78,50%
70,05%
76,45%
68,22%
72,76%
16,28%
50,80%
29,74%
29,74%
50,95%
23,15%
64,90%
#DIV/0!
#DIV/0!
63,29%
64,40%
44,59%
97,54%
60,28%
60,28%
60,28%
70,69%
70,69%
70,69%
49,48%
72,08%
0,00%
74,57%
91,98%
75,79%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 21.oktobra sēdē

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
protokols Nr.14, 14.§
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2014.gada 9 mēnešos
EUR

Kods
I.
1.0.0
5.5.3.
2.0.
8.6.1.
8.6.2.
12.3.0
4.0.
21.3.9.9
5.0
18.0.0
18.6.2
19.0.0
19.1.1.
19.2.5
19.3.0.
01
02
03
04

01.000
04.000
05.000
06.000
07.000
09.000
1000
1100
1200
2000
2200
2300
2500
6000
6400
7000
7200
5000
5100
5200

Rādītāju nosaukums
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu
pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
Privatizācijas fonda līdzekļi
Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiska darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Izglītība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Atalgojumi
Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Sociālie pabalsti
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

Plāns
313980
2789
2789
50

Izpilde9 mēn
234449
1051
1051
46

50
0
0
0
311141
311141
311141
0

46
0
0
0
233352
233352
233352
0

311141
2789
50
20825
334805

233352
1051
46
20825
255274

318784
0
0
2622
316162

199882
0
0
1032
198850

318784
41904
33859
8045
235880
202479
32690
711
0

199882
24931
20275
4656
134149
121954
11645
550
0

0
0
41000
500
40500
16021

0
0
40802
338
40464

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs

Ē.Čaplinskis

Izpildes %
74,67%
37,68%
37,68%
92,00%
#DIV/0!
92,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
75,00%
75,00%
75,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
75,00%
37,68%
92,00%
0
76,25%
62,70%
#DIV/0!
#DIV/0!
39,36%
62,89%
#DIV/0!
#DIV/0!
62,70%
59,50%
59,88%
57,87%
56,87%
60,23%
35,62%
77,36%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99,52%
67,60%
99,91%

