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
Andrupenes pagastā

Nr. 15

2014.gada 18.decembrī

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 novembrī – decembrī.
2. Par reprezentācijas izdevumu, uzskaites un norakstīšanas kārtību pašvaldībā.
3. Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm.
4. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
5. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.
6. Par VSPC „Dagda” izdevumu tāmēm 2015.gadā.
7. Par grozījumiem kārtībā, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem.
8. Par Ezernieku vidusskolas nolikumu.
9. Par Dagdas tūrisma un informācijas centra nolikumu.
10. Par pasākuma „Boņuks 2014” finansiālu atbalstu.
11. Par pārtikas produktu uzskaites programmas iegādi izglītības iestādēm.
12. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksu 2015.gadā.
13. Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
14. Par Attīstības un plānošanas nodaļas nolikumu.
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Lafiko.lv”.
16. Par pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā 28-4, Dagdā, atsavināšanu.
17. Par pašvaldības ēkas Skolas ielā 5, Asūnē, nojaukšanu un izslēgšanu no bilances.
18. Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles skiču projektu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Putniņi” pirkuma līguma noslēgšanu.
20. Par temperatūras devēja katlu mājā Brīvības ielā 29, Dagdā, nomaiņas apmaksu.
21. Par ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukciju Dagdas vidusskolā.
22. Par domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu.
23. Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
25. Par medījumu dzesētavu nodošanu mednieku kolektīviem.
26. Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai.
27. Par nekustamā īpašuma „Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, atzīšanu par
bezmantinieka mantu.
28. Par zemes vienības Dagdas pilsētā ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0390 sadali.
29. Par adrešu piešķiršanu.

30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
31. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
32. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
33. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
34. Par statusa "starpgabals" noteikšanu zemes vienībām un to atzīšanu par piekritīgām
pašvaldībai.
35. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
36. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Auziņas”, Svariņu pagastā.
37. Par zemes gabalu platību precizēšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna
Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Viktors Stikuts,
Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, ekonomiste Ināra Tukiša,
zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
Guna Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns, bāriņtiesas
priekšsēdētājs Jānis Platacis, Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina,
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu
vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvalžu vadītāja Romualda Demida,
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Trūlis, Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
4 deputāti: Aivars Plotka (mācībās), Oksana Kosarevska (mācībās), Viktors Krūmiņš (darba
darīšanās), Sandra Viškure (komandējumā).
Sēdes vadītājs R.Azins ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar jautājumu „Par
sadarbības līguma ar Visaginas pašvaldību apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu:
38. Par sadarbības līguma ar Visaginas pašvaldību apstiprināšanu.
1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2014.gada novembrī – decembrī
/Ziņo I.Pauliņš; R.Nipers/
Atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,

M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, 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 novembrī – decembrī.
2. §
Par reprezentācijas izdevumu, uzskaites un norakstīšanas kārtību pašvaldībā
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par reprezentācijas
izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
Pielikumā: Noteikumi uz 5 lapām.
3. §
Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm
/Ziņo I.Tukiša /
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā 2014.gadā tika īstenoti vairāki projekti,
kuru rezultātā tika iegādāti pamatlīdzekļi, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 19.-22. punktiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav,Dagdas novada dome NOLEMJ:
Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no bilances un pašvaldības
iestādēm iekļaut bilancē pamatlīdzekļus saskaņā ar sarakstu :
Nr.
p.k.

Iestāde,
pamatlīdzekļa nosaukums

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Bilances
konts

Bilances
sākotnēja
vērtība
(euro)

Šķaunes pagasta pārvaldei
Šķaunes pamatskolas vienkāršotā
1212
324
renovācija
758,59
Šķaunes Feldšeru vecmāšu punkts
1212
13 853,10
Veselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda”
Sabiedriskās dušas
1212
29 290,17
Ārējo elektrotīklu rekonstrukcija
1218
25801,72
Stacionāra rentgena iekārta
Kasešu nolasīšanas iekārta
1220
92 928
Radiologa darba stacija

Nolietojums
(euro)

Atlikusī
vērtība
(euro)

178,16

324 580,43

0

13 853,10

97,67
71,68

29 192,50
25730,04

0

92 928

3.
3.1.
3.2.
4.

5.

Andrupenes pagasta pārvaldei
Sniega šķūris
V-veida L-2800
Krūmgriezis (2 gab.) H555FX
Motorzāģis H550XP
Ezernieku pagasta pārvaldei
Saietu namam
Projektors BENQ
Asūnes pagasta pārvaldei
Krūmgriezis H555FX
Motorzāģis H550XP

1239

3 126,64

0

3 126,64

1239
1239

1859,95
674,56

186,11
67,61

1673,84
606,95

1238

441,09

29,42

411,67

1239
1239

929,97
674,57

93,06
67,61

836,91
606,96

4. §
Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar lūgumu atļaut
izslēgt no bilances parādus, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.pantu, kurš
paredz, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta
iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav
izveidoti.”, 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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atļaut izslēgt no Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo debitoru
parādus saskaņā ar sarakstu :
Nr.
p.k.
1.

2.

Iestādes nosaukums
Dagdas novada pašvaldība
(Dagdas pilsēta, Dagdas pagasts),
t.sk. :
1.pielikums
Konstantinovas pagasta pārvalde,
t.sk. :
2.pielikums

Kopā:
Pielikumā : Debitoru saraksti.

Parāda
summa
(Ls)
481,60

Parāda veids

78,07
403,53

nekustamā īpašuma
nodoklis
īres maksa

170,41
111,19
59,22

652,01

nekustamā īpašuma
nodoklis
komunālie maksājumi

5. §
Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā
/Ziņo O.Golube; Ž.Aišpure, V.Stikuts/
A. P. ģimenei
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā
konstatētos faktus par būtiskiem zaudējumiem A. P. 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.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. P. 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” izdevumu tāmēm 2015.gadā
/Ziņo A.Badūns; V.Stikuts, V.Višņevskis/
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.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt no 2015.gada 1.februāra 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 no 2015.gada 1.februāra 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 no
01.02.2015. uz 2 lapām.
7. §
Par grozījumiem kārtībā, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu
no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem
/Ziņo J.Platacis/

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets 2014.gada 18.martā pieņēma noteikumus Nr.142
“Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas kārtību un apmēru”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Nr.1 Kārtībā, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē
samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem.
Pielikumā: Grozījumi Nr.1 uz 1 lapas.
8. §
Par Ezernieku vidusskolas nolikumu
/Ziņo A.Gžibovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ezernieku vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: Nolikums uz 10 lapām.
9. §
Par Dagdas tūrisma informācijas centra nolikumu
/Ziņo A.Platacis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas tūrisma informācijas centra nolikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: Nolikums uz 3 lapām.
10. §
Par pasākuma „Boņuks 2014” finansiālu atbalstu
/Ziņo R.Azins/
Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 200 euro
gada balvas „Boņuks 2014” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kā arī
pašvaldības pārstāvju dalību pasākumā, kas notiks 2015.gada 22.februārī, 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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” -

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sniegt finansiālu atbalstu EUR 200,- (divi simti euro) Latgales vēstniecības GORS
organizētā Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2014” pasniegšanas ceremonijas
norises nodrošināšanai.
2. 2015.gada budžetā paredzēt Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un
nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 200 euro uz norēķinu
dokumenta pamata.
11. §
Par pārtikas produktu uzskaites programmas iegādi izglītības iestādēm
/Ziņo I.Tukiša; V.Stikuts, A.Badūns, A.Gžibovskis/
Izskatījusi SIA “GUNI” piedāvājumu iegādāties ēdināšanas uzskaites programmu
“Kurmis - Ēdnīca” visām novada izglītības iestādēm “Mazo skolu atbalsta programmas
ietvaros”, ņemot vērā to, ka no 01.09.2014. šī programma veiksmīgi tiek izmantota Dagdas
vidusskolā, lai pilnveidotu ēdināšanas uzskaiti visās Dagdas novada izglītības iestādēs,
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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “GUNI” par ēdināšanas uzskaites datorprogrammas “Kurmis –
Ēdnīca” iegādi par kopējo summu EUR 2 752,75 (t.sk. PVN) sekojošām Dagdas novada
izglītības iestādēm:
1.1. Aleksandrovas internātpamatskolai;
1.2. Andrupenes PII “Avotiņš”;
1.3. Andrupenes pamatskolai;
1.4. Andzeļu pamatskolai;
1.5. Asūnes pamatskolai;
1.6. Dagdas PII “Saulīte”;
1.7. Ezernieku vidusskolai;
1.8. Ezernieku PII;
1.9. Konstantinovas sākumskolai;
1.10. Šķaunes pamatskolai.
2. Līdzekļus 10 (desmit) datorprogrammu “Kurmis-ēdnīca” licenču iegādei un apkalpošanas
maksai paredzēt pašvaldības 2015.gada budžetā.
12. §
Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksu 2015.gadā
/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers, V.Stikuts, M.Ļevkova/
12.1. par darba samaksu domes deputātiem
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,

atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem vienas
darba stundas apmaksas likmi 5,17 EUR/h un darba samaksu aprēķināt atbilstoši
faktiski nostrādātajam laikam par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, komisijās, darba
grupās, valdēs, kā arī citu deputāta pienākumu pildīšanu.
2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits – 40 stundas mēnesī .
12.2. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 63.panta trešo
daļu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai balsošanā nepiedalās deputāts A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt ar 2015.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
mēnešalgu 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).
12.3. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai balsošanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt ar 2015.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam mēnešalgu 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro, 00 centi).
12.4. par darba samaksu domes pastāvīgo komisiju locekļiem
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma nosacījumiem un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai balsošanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju locekļiem
vienas darba stundas apmaksas likmi 5,17 EUR/h un darba samaksu par darbu
komisijā aprēķināt atbilstoši katra komisijas locekļa faktiski nostrādātajam laikam.
2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas loceklim - 30 stundas mēnesī.

12.5. par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības izpilddirektoram
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaņā
ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt ar 2015.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram
mēnešalgas likmi 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro 00 centi).
12.6. par Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu sarakstiem un mēnešalgām no 2015.gada 1.janvāra
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu un saskaņā ar
Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
atklāti balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” - nav, atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
balsošanā nepiedalās deputāti A.Platacis un V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu sarakstus un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra :
1. Kancelejas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
2. Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
3. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstus un
mēnešalgas;
4. Finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
5. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
6. Būvvaldes darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
8. Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
9. Saimnieciskās nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
10. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
11. Folkloras centra darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
12. Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas;
13. Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas.
Pielikumā: Amatu saraksti un mēnešalgas uz 5 lapām.
12.7. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
(direktoriem) un kapitālsabiedrības valdes loceklim
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1
(M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ:

Noteikt ar 2015.gada 1.janvāri pašvaldības iestāžu vadītājiem (direktoriem) un
valdes loceklim sekojošas mēnešalgas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājam – EUR 1 200,00;
Dagdas novada Tautas nama direktoram – EUR 750,00 ;
PI „Pilsētsaimniecība” vadītājam – EUR 700,00 ;
Dagdas novada tūrisma informācijas centra vadītājam – EUR 700,00 ;
Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājam – EUR 700,00 ;
Dagdas novada Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 680,00 ;
Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājam – EUR 625,00 ;
Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 625,00 ;
SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim – EUR 940,00 .
12.8. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības pagasta pārvalžu
vadītājiem

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma nosacījumiem un Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 7.3. punktu , likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt ar 2015.gada 1.janvāri pagastu pārvalžu vadītājiem sekojošas mēnešalgas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 960,00;
Šķaunes un Bērziņu pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 900,00;
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 830,00;
Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītājam – EUR 830,00;
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 750,00;
Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 750,00;
Svariņu pagasta pārvaldes vadītājam – EUR 690,00.
13. §
Par grozījumiem pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
/Ziņo I.Tukiša/

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā no 2015.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 2 lapām.

Sēdes pārtraukums no plkst. 16:50 līdz plkst. 17:05.
14. §
Par Attīstības un plānošanas nodaļas nolikumu
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz 4 lapām.
15. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Lafiko.lv”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi SIA “Lafiko.lv” 27.11.2014. iesniegumu (reģ.Nr. DNP/3-1.11.4/14/829)
par pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas līguma pagarināšanu
biroja vajadzībām kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3)punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Lafiko.lv” par telpu
Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kopējo platību 10,4 m2, nomu biroja vajadzībām
kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Noteikt telpu nomas maksu 3,60 EUR/m² + PVN mēnesī.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai Vienošanos par grozījumiem 27.11.2013.
noslēgtajā telpu nomas līgumā Nr.DNP/4-1.6/13/57.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu noslēgt Vienošanos
par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „Lafiko.lv”.
16. §
Par pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā 28-4, Dagdā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi A. R. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo dzīvokli Alejas ielā 28-4, Dagdā, kadastra Nr.6009 9000 384, ņemot vērā to, ka
minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” - nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai balsošanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli Alejas ielā 28-4, Dagdā, Dagdas novadā, ar
kadastra Nr. 60760040019 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 616/3489 kopīpašuma
domājamās daļas.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
17. §
Par pašvaldības ēkas Skolas ielā 5, Asūnē, nojaukšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes 03.12.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut
nojaukt ēku Skolas ielā 5, Asūnē, un noņemt no pamatlīdzekļu uzskaites, ņemot vērā, ka tā
būvēta 1936.gadā, ir fiziski nolietojusies un bojā ainavisko skatu, kā arī daudzu defektu dēļ to
nav lietderīgi remontēt, kā arī tā atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 63.punktu, kurš nosaka, ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti,
budžeta iestāde izslēdz ilgtermiņa ieguldījumus no uzskaites,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Asūnes pagasta pārvaldei nojaukt ēku Skolas ielā 5, Asūnē, kadastra apzīmējums
6046 004 0243 001.
2. Asūnes pagasta pārvaldei pēc ēkas nojaukšanas izslēgt no iestādes uzskaites pamatlīdzekli
Nr.39, inventarizācijas Nr.102 005, ēkas kopējā platība 97 m2 (270 m3), uzskaitē no
1948.gada, kopš 1999.gada - 0,00 vērtība.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Ž.Aišpure.
18. §
Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles skiču projektu
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts/
Izskatījusi SIA „Admira”, reģ.Nr.LV41503043089, juridiskā adrese: Valkas iela 3,
Daugavpils, LV-5417, izstrādāto skiču projektu Ezernieku sporta zāles celtniecībai,
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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „Admira” izstrādāto skiču projektu Ezernieku sporta zāles
celtniecībai.

19. §
Par nekustamā īpašuma „Putniņi” pirkuma līguma noslēgšanu
/Ziņo I.Pauliņš; M.Ļevkova/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, izsole netika rīkota,
jo 21.11.2014. tika saņemts pieteikums no A. L. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamo īpašumu „Putniņi”, Dagdas pagastā, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma „Putniņi”, Dagdas pagastā, pārdošanu A. L. par nosacīto cenu EUR
18 400,- (astoņpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
2. Pārtraukt 2013.gada 05.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.DNP/4-1.9/13/58.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumus parakstīšanai.
20. §
Par temperatūras devēja katlu mājā Brīvības ielā 29, Dagdā, nomaiņas apmaksu
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, R.Nipers, M.Ļevkova/
Izskatījusi SIA „Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumu par radušos zaudējumu
atlīdzināšanu sakarā ar temperatūras devēja nomaiņu katlu mājā Brīvības ielā 29, Dagdā, kas
tika bojāts jumta paneļa demontāžas laikā, izvērtējot SIA „Komforts” veikto darbu aktus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt apmaksu par temperatūras devēja AK-1500 nomaiņu katlu mājā Brīvības ielā 29,
Dagdā.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Komforts” 363,00 EUR (trīs simti sešdesmit trīs euro, 00
centi) par temperatūras devēja nomaiņu.
21. §
Par ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukciju Dagdas vidusskolā
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts/
Izskatījusi Dagdas vidusskolas 05.12.2014. iesniegumu ar lūgumu rast iespēju renovēt
skolas iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, kura nodota ekspluatācijā 1977.gadā un jau
vairākus gadus tā nedarbojas, lai nodrošinātu tās darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iepirkumu komisijai veikt tirgus izpēti Dagdas vidusskolas iekšējās ugunsdzēsības
ūdensvada sistēmas rekonstrukcijas dokumentācijas izstrādei.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.

22. §
Par domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atklāti balsojot: „par” - 6 (A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts),
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai balsošanā nepiedalās deputāts A.Platacis, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Sandras Viškures šādus
izdotos rīkojumus:
1. 2014.gada 13.novembra rīkojumu Nr.3-1.2.1/14/46 „Par atzinības izteikšanu un
dāvinājumu Valsts svētkos”.
2. 2014.gada 2.decembra rīkojumu Nr.3-1.2.1/14/49 „Par apbalvošanu Valsts policijas
96.gadadienā”.
23. §
Par amatu savienošanas atļauju domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 14.punktu, 6.pantu, 7.panta piekto daļu, 8.1 panta 41 un 5 daļu,
atklāti balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (O.Golube, V.Stikuts), atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
balsošanā nepiedalās deputāts A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei savienot
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar :
1. Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju
izvēles komisijas locekļa amatu.
2. Rēzeknes Augstskolas Padomnieku Konventa locekļa amatu.
24. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
piešķiršanu ar 2015.gada 5.janvāri divas kalendāra nedēļas, pamatojoties uz Darba likuma
149.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu un likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu,
saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
6.4.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņam ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu – divas kalendāra nedēļas – no 2015.gada 5.janvāra līdz
18.janvārim par darba laika periodu no 2013.gada 16.aprīļa līdz 2014.gada 15.aprīlim.
2. Noteikt, ka pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņam prombūtnes laikā – no 2015.gada
5.janvāra līdz 18.janvārim – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata
pienākumus veiks Juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne.
3. Noteikt K.Murānei piemaksu 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības
izpilddirektora pienākumu veikšanu minētajā laika periodā.
25. §
Par medījumu dzesētavu nodošanu mednieku kolektīviem
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.322 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un informatīvo ziņojumu „Par Āfrikas cūku mēra profilakses
pasākumiem medību jomā” (pieņemts Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdē (prot.10.
34.§)), lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu
īstenošanu, 2014.gada 2.septembrī noslēgto līgumu starp Lauku atbalsta dienestu un Dagdas
novada pašvaldību, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Dagdas novada
pašvaldības organizētā iepirkuma „Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Āfrikas cūku mēra
ierobežošanas pasākumu īstenošanai Dagdas novada administratīvajā teritorijā”,
identifikācijas Nr. DNP2014/43, rezultātus,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu „ANDRUPENES MEDNIEKS”, par 1
(vienas) dzesētavas Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu „ANDZEĻU MEDNIEKS”, par 1
(vienas) dzesētavas Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
3. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu „ASŪNE”, par 1 (vienas) dzesētavas
Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
4. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku biedrību „KONSTANTINOVA”, par 1 (vienas)
dzesētavas Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
5. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku biedrību „ĶEPOVA”, par 1 (vienas) dzesētavas
Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
6. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku biedrību „SVARIŅI”, par 1 (vienas) dzesētavas
Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
7. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu „ŠĶAUNE”, par 1 (vienas) dzesētavas
Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
8. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu „DAGDAS MEDNIEKS”, par 1
(vienas) dzesētavas Liebherr GKv6410 nodošanu lietošanā.
9. Slēgt patapinājuma līgumu ar Andri KARPOVIČU, par 1 (vienas) dzesētavas Liebherr
GKv6410 nodošanu lietošanā.
26. §
Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai
/Ziņo R.Azins/

Lai veiktu likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantā noteikto,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izveidot Dagdas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisiju 5 locekļu sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists
Komisijas locekļi:
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore
Diāna MACUĻEVIČA – juriste-personāla speciāliste
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja
27. §
Par nekustamā īpašuma „Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
atzīšanu par bezmantinieka mantu
/Ziņo J.Priluckis/
Dagdas novada Andrupenes pagastā atrodas īpašums “Gruzdiņi” ar kadastra Nr.6042
004 0154, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0154
(8,3 ha), 6042 004 0538 (2,7 ha), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6042 004 0154
001) un piecām saimniecības ēkām. Īpašuma “Gruzdiņi” īpašnieki ir B. Ļ., pieder 1/2
domājamā daļa no īpašuma, un L. Ļ., pieder 1/2 domājamā daļa no īpašuma.
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju B. Ļ. ir mirusi
2005.gada 29.aprīlī, L. Ļ. ir mirusi 2002.gada 10.martā un mantinieki, kas varētu pieņemt
mantojumā B. Ļ. un L. Ļ. atstāto mantojumu, nav pieteikušies, kā arī no 2000. gada netiek
maksāts nekustamā īpašuma nodoklis.
Civillikuma 416.pants paredz - ”Ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki
nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos
nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.”
Notariāta likuma 306.pants nosaka, ka jautājumu par mantojuma atzīšanu par
bezmantinieka mantu izlemj zvērināts notārs.
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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt zvērinātam notāram iesniegumu par B. Ļ. un L. Ļ. mantinieku uzaicināšanu
izteikt savu gribu par mantojuma pieņemšanu.
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai veikt lēmuma izpildi par dokumentu iesniegšanu zvērinātam
notāram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §

Par zemes vienības Dagdas pilsētā
ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0390 sadali
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 24.panta 1.daļas
2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0390,
atdalot no tās 0,5 ha lielu platību. Paliekošajai zemes vienībai noteikt platību – 0,84 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, kods 0501. Piešķirt adresi: Daugavpils iela 16C,
Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, kods
0501.
3. Grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0482, Kalnu ielā 14, Dagdā,
robežas un noteikt tās platību – 0,26 ha. Saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
4. Sakarā ar to, ka ir izbeidzies zemes nomas līgums, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “ Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 145.punktu, dzēst zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 6009
002 0390 izveidoto zemes vienības daļu 6009 002 0390 8001.
5. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0390 sadales shēma un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0482 robežu izmaiņas shēma uz vienas lapas.
29. §
Par adrešu piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. un 2.10. punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0153 un uz tā atrodošām funkcionāli
saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6050 002 0153 001, 6050 002 0153 002 un
6050 002 0153 003 piešķirt adresi “Upeslīči 1”, Stoponīši, Bērziņu pag., Dagdas nov.,
LV-5697.
2. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0017 008 īpašumā “Ūdenstornis 1” piešķirt
adresi Skolas iela 6A, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697.
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0220 un uz tā atrodošām funkcionāli
saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6092 006 0220 001 un 6092 006 0220 002
piešķirt adresi "Rīti 1", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695.

4. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 001 0129 un uz tā atrodošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6092 001 0129 001, piešķirt adresi “Pakalni 1”, Muižnieki, Šķaunes pag.,
Dagdas nov., LV-5695.
5. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0387 uz tā atrodošām funkcionāli
saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6056 004 0387 001, 6056 004 0387 002 un
6056 004 0387 003, piešķirt adresi “Kūtiņas”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.,
LV-5692.
6. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 001 3429 un uz tā atrodošām funkcionāli
saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6090 001 3429 002, 6090 001 3429 003 un
6090 001 3429 004 piešķirt adresi Skolas iela 6A, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov.,
LV-5698.
7. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0271 un uz tā atrodošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0205 001, piešķirt adresi “Vītoli 1”, Apaļi, Ķepovas pag., Dagdas
nov., LV-5677.
8. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0245 001 īpašumā “Vecdome 1” piešķirt adresi
“Sūkņu stacija”, Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674.
9. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0260 un uz tā atrodošām ēkām piešķirt
adresi “Ligzdas”, Astašova, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
10. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 un uz tā esošai būvei piešķirt
adresi “Sudmalas”, Astašova, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
11. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0457 004 īpašumā “Ošlejas” piešķirt adresi
Skolas iela 4C, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
12. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0002 007 īpašumā “Pustoška” piešķirt adresi
“Pustoška 1”, Artjomovka, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696.
13. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6046 003 0027 001 īpašumā “Laimnieki” piešķirt adresi
“Laimnieki 1”, Kurļinova, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676.
14. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0023 001 īpašumā “Kumpiņi” piešķirt adresi
“Kumpiņi 1”, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
15. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0026 001 Ezernieku pagastā piešķirt adresi
“Karaļi”, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
16. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0089 001 īpašumā “Taureņi” piešķirt adresi
“Tauriņi 1”, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
17. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0045 Ezernieku pagastā un uz tā
atrodošām ēkām piešķirt adresi “Celiņi”, Ūdrija, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
18. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0066 Ezernieku pagastā un uz tā
atrodošām ēkām piešķirt adresi “Krustiņi”, Ūdrija, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV5692.
19. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0076 Ezernieku pagastā un uz tā
atrodošām ēkām piešķirt adresi “ Vijoles”, Ūdrija, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
20. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0071 Ezernieku pagastā un uz tā
atrodošām ēkām piešķirt adresi “Lapsiņas”, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
21. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0090 Ezernieku pagastā un uz tā
atrodošām ēkām piešķirt “Mežnoras”, Novomisļi, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
22. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0438 001 Dagdas pilsētā, piešķirt adresi Brīvības
iela 3D, Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
23. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0120 001 īpašumā “Aksjonova” piešķirt adresi
“Ūdri”, Aksjonova, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
30. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus un 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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Administratīvā teritorija
Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Bērziņu pagasts

Nomnieks
V. Z.
L. Dz.
D. I.
L. R.

Kadastra
apzīmējums
6042 007 0070
6042 007 0109
6044 005 0136
6050 003 3359

Platība
(ha)
2,3
1,1
0,65
0,1
(daļa no z.g.)

5. Konstantinovas pagasts
6. Konstantinovas pagasts
7.
8.
9.
10.
11.

Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts

12.
13.
14.
15.
16.

Svariņu pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts

T. T.
P. V.

6076 004 0411
6076 003 0303

0,12
8,82

M. S.
M. R.
J. P.
V. M.
A. Ž.

6090 001 0279
6090 001 0225
6090 001 0309
6090 001 0358
6090 001 0160
6090 001 0161
6090 003 0065
6056 006 0077
6056 005 0208
6056 003 0092
6056 004 0533

0,33
0,4
0,67
0,5
0,14
0,34
2,0
3,1
0,2
6,8
2,0

A. S.
L. I.
A. L.
V. D.
LKS “Ezernieki-2”

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 16 lapām
31. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgās zemes un
rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto
zemi, saskaņā ar sarakstu:

Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

6090 001 0309
6090 001 0225
6090 001 0358
6090 001 0160
6090 001 0161
6042 007 0109
6042 007 0157
6044 005 0136
6044 003 0144
6054 003 0104
6056 006 0193

0,67
0,4
0,5
0,14
0,34
1,1
1,0
0,65
0,7
5,1
1,22

6056 004 0533
6056 003 0092
6076 003 0303

(uz 1/3 d.d.)
2,0
6,8
8,82

1.
2.
3.
4.

Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts

V. S.
A. K.
L. M.
I. Ž.

5.

Andrupenes pagasts

S. M.

6.
7.
8.
9.

Andzeļu pagasts
Andzeļu pagasts
Dagdas pagasts
Ezernieku pagasts

O. M.
J. O.
A. P.
A. S.

10.
11.
12.

Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts

SIA “Akmeņi VVF”
LKS “Ezernieki-2”
I. V.

Nomas
termiņš
(gadi)
10
10
10
10
10
20
20
10
10
20
20
25

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 12 lapām.
32. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz personīgajiem iesniegumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes
nomas tiesību pagarināšanai saskaņā ar sarakstu:
Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

1. Andzeļu pagasts

L. P.

2. Andzeļu pagasts

A. F.

3. Andzeļu pagasts

E. R.

6044 003 0129
6044 003 0121
6044 002 0018
6044 002 0019
6044 002 0025
6044 002 0026

0,6
5,6
6,4
1,34
13,7
7,2

Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomas
termiņš
(gadi)
20
10
20

4. Andzeļu pagasts
5. Andzeļu pagasts
6. Šķaunes pagasts

M. B.
A. Č.
S. V.

6044 002 0102
6044 001 0150
6044 005 0106
6092 006 3288
6092 006 3290
6092 006 0293

4,4
9,7
0,9
2,0

5
20

(daļa no z.g.)

10

0,5
(daļa no z.g.)

1,5
(daļa no z.g.)

2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti un Šķaunes pagasta pārvaldes
vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām
33. §
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi un saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības un zemes vienības ir iznomātas
bijušajiem zemes lietotājiem, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas sekojošas neapbūvētas zemes
vienības:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pagasts
Asūnes
Asūnes
Bērziņu
Ezernieku
Andzeļu

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6046 001 0181
6046 001 0182
6050 007 0084
6056 007 0089
6044 004 0126

Platība
(ha)
2,0
10,4
3,93
4,56
2,2

Pielikumā zemes vienību robežu shēmas.
34. §
Par statusa "starpgabals" noteikšanu zemes vienībām
un to atzīšanu par piekritīgām pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.apakšpunkts nosaka, ka
par zemes starpgabaliem uzskatāmi valstij vai pašvaldībai piederoši zemesgabali, kuru platība
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību
vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0410, 0,1344 ha platībā, piešķirt
statusu "starpgabals" un noteikt, ka tas ir piekritīgs pašvaldībai.
Pielikumā zemes vienības robežu shēma.
35. §
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
35.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0048, Bērziņu pagastā
Izskatot I. P. un I. P. 15.12.2014. iesniegumu, konstatēts:
 Bērziņu pagasta īpašumā “Grantupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050
007 0048 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
 Saskaņā ar 2014.gada 22.novembra veiktajām zemes vienības zemes lietošanas veidu
eksplikācijas izmaiņām, zemes gabala kopplatība ir 15,3 ha, tajā skaitā 4,2 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 10,7 ha mežs, līdz ar to dominējošā zemes
lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.
gadam,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0048, Bērziņu pagastā, īpašumā
“Grantupes” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods
0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
35.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0055, Ķepovas pagastā

Izskatot P. K. 27.11.2014. iesniegumu, konstatēts:
 Ķepovas pagasta īpašumā “Sausserdis” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080
003 0055 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
 Saskaņā ar zemes vienības robežu plāna eksplikāciju, zemes vienības kopplatība ir 5,5
ha, tajā skaitā 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 4,2 ha mežs, līdz ar to
dominējošā zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.
gadam,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0055, Ķepovas pagastā, īpašumā
“Sausserdis” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods
0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
35.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0087, Šķaunes pagastā
Izskatot I. P. 22.11.2014.iesniegumu, konstatēts:
 Šķaunes pagasta īpašumā “Vizbulītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6092
006 0087 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
 Saskaņā ar zemes vienības zemes lietošanas veidu eksplikāciju, zemes vienības
kopplatība ir 1,1 ha, tajā skaitā 1,1 ha mežs, līdz ar to dominējošā zemes lietošanas
veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.
gadam,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0087, Šķaunes pagastā, īpašumā
“Vizbulītes” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods
0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
36. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Auziņas”, Svariņu pagastā
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot V. A. 03.12.2014. iesniegumu un pamatoties uz Zemes ierīcības likumu un
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības īpašumā “Auziņas”, kadastra
apzīmējums 6090 003 0083, sadalei, sadalot to divos zemes gabalos 9,5 ha un 14,0 ha
platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
37. §
Par zemes gabalu platību precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar kadastra datu neatbilstību kartē iezīmētajām platībām un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Dagdas novada teritorijā šādu sekojošo zemes gabalu platības:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6046 004 0327
6054 005 0098
6009 001 0143
6009 001 0174
6009 001 3036
6009 001 3040
6009 002 0205
6009 002 0237
6009 002 0261
6009 002 0267
6009 002 0289
6009 002 0315
6009 002 0333
6009 002 0343

Kopplatība
(ha)
17,6
0,4
0,06
0,142
0,1445
0,0958
0,14
0,1088
0,12
0,18
0,06
0,1
0,4509
0,0888

Grafiskā platība
(ha)
18,65
0,87
0,0862
0,219
0,2329
0,2097
0,086
0,1757
0,2363
0,1327
0,4171
0,1379
0,309
1,1135

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

6009 002 0352
6009 002 0353
6009 002 0355
6009 002 0356
6009 002 0481
6009 002 3026
6009 002 3032
6009 002 3038
6009 002 3042
6009 002 3047
6009 002 3054
6009 002 3056

0,836
0,2822
0,6267
0,704
0,08
0,1285
0,2485
0,0948
1,06
0,1403
0,1195
0,1566

1,4776
0,2143
0,5044
0,9487
0,1681
0,2084
0,3827
0,1319
1,6526
0,1791
0,0695
0,395

2. Sakarā ar iznomāto zemes gabalu platību izmaiņu, pilnvarot Dagdas novada pašvaldības
izpilddirektoru I.Pauliņu veikt grozījumus zemes nomas līgumos.
Pielikumā zemes vienību robežu shēmas.
38. §
Par sadarbības līguma ar Visaginas pašvaldību apstiprināšanu
/Ziņo R.Azins/
Lai attīstītu sadarbību ar kaimiņvalstīm izglītības, kultūras, sporta, tūrisma jomā un
uzņēmējdarbības veicināšanu, 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.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2014.gada 10.decembrī noslēgto līgumu Nr.3-3.2/14/1-V par sadarbību
starp Dagdas novada pašvaldību un Visaginas pašvaldību (Lietuvas Republika).
Sēdi slēdz plkst. 18:25.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 22.decembrī

1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdes lēmumam
„Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances”
(prot. Nr.16, 4.§)

Dagdas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta
bezcerīgo debitoru saraksts
Nr.
p.k.

Debitora vārds, uzvārds
(NĪ nosaukums vai kad. apz.)

Parāda summa
(pamatparāds)
Euro

Parāda
veids

1.

Krutova Anna
Brīvības iela 3A-1, Dagda

368,58

Īres maksa

2.

Kostjukevičs Anatolijs
Asūnes iela 9-3, Dagda

34,95

Īres maksa

3.

Garaņins Igors
(6054 003 0113)

48,03

NĪN
zeme

4.

Galilejevs Viktors
(„Mākoņkalni”,
6054 003 0022)

30,04

NĪN
zeme

KOPĀ:
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

Parāda izslēgšanas iemesls

Izbeigtas īres tiesības.
Trūcīga daudzbērnu
ģimene.
Izbeigtas īres tiesības,
ievietots Veselības centrā
„Ilūkste”
Miris, izbeigtas lietošanas
tiesības, zeme ieskaitīta
rezerves zemes fondā
Miris, zemes piekritīga
pašvaldībai

481,60

R.Azins

2.pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdes lēmumam
„Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances”
(prot. Nr.16, 4.§)

Dagdas novada pašvaldības Konstantinovas pagasta pārvaldes
bezcerīgo debitoru saraksts
Nr.
p.k.

Debitora vārds, uzvārds
(NĪ nosaukums vai kad. apz.)

Parāda summa
(pamatparāds)
Euro

Parāda
veids

Parāda izslēgšanas iemesls

1.

Olimpiada Rudaka
(„Skaras”, 60760010109)
Jāzeps Špitāls
(„Špitāļi”, 60760030044)
Alfons Sekste
(„Sekste”, 60760020080)
Vitālijs Rokols
(„Rokols”, 60760040400)
Timofejs Timofejevs
(„Veclauki”, 60760020070)
Jānis Bogdāns
(„Dūmakas”, 60760050081)
Ivans Konošonoks
(„Konošonoks I”,
60760010197)
Antoņina Lipšāne
(Līkoču mājas dz. 6,
Aleksandrova)
KOPĀ:

3,36

NĪN

28,42

NĪN

57,55

NĪN

3,84

NĪN

7,11

NĪN

3,80

NĪN

7,11

NĪN

Mirusi.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai
Miris.
Zeme piekritīga pašvaldībai

2.
3.
4.
5.
6
7

8

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

59,22

komunālie Mirusi.
pakalpojumi

170,41

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 6.§)

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

Izdevumi

Summa
(EURO)
194

1.

Atalgojums

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

46

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

-

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

5.

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

420

Iestādes vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 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)
(ar 2015.gada 1.februāri)
Nr.
p.k.

Izdevumi

Summa
(EURO)
202

1.

Atalgojums

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

50

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

-

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

5.

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

450

Iestādes vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 7.§)
GROZĪJUMI Nr.1.

Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no
vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem
Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 20.marta noteikumos “Kārtība, kādā Dagdas
novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumiem” (20.03.2014. protokols Nr.1, 2.§.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.punktu pēc vārda “pārtrauktas” ar vārdiem “vai atņemtas”, svītrot vārdus
“(atņemtas aprūpes tiesības)”.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Samaksa par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem tiek iekasēta, pamatojoties uz
Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.pantu un Ministru kabineta
2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma samaksas kārtību un apmēru””.
3. Aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus “2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.348” ar skaitļiem
un vārdiem “2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.37”.
4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Pēc Dagdas novada bāriņtiesas pieprasījuma Dagdas novada Sociālais dienests 10
darba dienu laikā sniedz atzinumu, vai uz bērna vecākiem attiecas Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 30.panta 3.daļā minētie nosacījumi, kas atbrīvo bērna vecākus no
samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. Dagdas novada Sociālais
dienests iesniedz atzinumu Dagdas novada bāriņtiesai.”
5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Pēc atzinuma saņemšanas, ja uz vecākiem neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likuma
30.panta 3.daļā minētie nosacījumi, Dagdas novada bāriņtiesa sagatavo lēmuma projektu
par bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu un iesniedz to Dagdas
novada domei. ”
6. Aizstāt 2.pielikumā skaitļus un vārdus “2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1536
“Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas kārtību un apmēru” 2., 3.,
4.” ar skaitļiem un vārdiem “2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas kārtību un apmēru” 2., 3., 5.”.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 12.§ 12.6.p.)

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,
nodaļu un struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas
1. Dagdas novada pašvaldības kancelejas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Kancelejas vadītājs
Sekretārs

1.
2.

1
1
2

Kopā:

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

780,710,-

780,00
710,00
1 490,00

2. Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.

Juridiskās nodaļas vadītājs
Juriskonsults
Jurists-personāla speciālists
Kopā:

1
1
1
3

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

920,780,710,-

920,00
780,00
710,00
2 410,00

3. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodaļas vadītājs
Informācijas sistēmu administrators
Datorspeciālists
Redaktors
Tulks
Videoinženieris
Kopā:

1
1
1
1
0,2
1
5,2

1

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

920,910,640,640,640,500,-

920,00
910,00
640,00
640,00
128,00
500,00
3 738,00

4. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finanšu nodaļas vadītājs
Galvenais grāmatvedis
Ekonomists
Galvenā grāmatveža vietnieks
Nodokļu administrators
Grāmatvedis
Kasieris
Kopā:

1
1
0,8
1
1
1
1
6,8

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

1060,1060,920,800,750,750,700,-

1060,00
1060,00
736,00
800,00
750,00
750,00
700,00
5 856,00

5. Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra

Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Nodaļas vadītājs
Projektu koordinators

1
3
4

Kopā:

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

920,710,-

920,00
2130,00
3 050,00

6. Dagdas novada būvvaldes
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.
3.
4.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Būvvaldes vadītājs
Būvvaldes speciālists
Būvinženieris
Vides dizainers

1
1
1
1
4

Kopā:

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

950,780,630,560,-

950,00
780,00
630,00
560,00
2 920,00

7. Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR))

1.
2.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
vietnieks
Mūziķis
Kopā:

1
1

920,780,-

920,00
780,00

0,15
2,15

420,-

63,00
1 763,00

3.

2

Algas fonds
mēnesī (EUR)

8. Dagdas novada pašvaldības Vides un tautsaimniecības nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.

Zemes lietu speciālists
Nekustamā īpašuma speciālists
Ceļu meistars
Darba aizsardzības speciālists
Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības speciālists
Vides inženieris
Lauksaimniecības konsultants
Zivsaimniecības vadītājs
Automobiļa vadītājs
Kopā:

1

6.
7.
8.
9.

1

1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
7,5

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

700,650,620,620,620,-

700,00
650,00
620,00
310,00
310,00

600,560,560,570,-

600,00
280,00
560,00
570,00
4 600,00

9. Dagdas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Automobiļa vadītājs
Apkopēja
Kopā:

Skaits

3
2,5
5,5

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

570,360,-

1710,00
900,00
2 610,00

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodaļas vadītājs
Izglītības darba speciālists
Kultūras metodiķis
Sporta pasākumu organizators
Skolotājs logopēds
Izglītības psihologs *
Kopā:

1
1
1
0,5
0,5
0,5
4,5

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

920,730,700,700,450,450,-

920,00
730,00
700,00
350,00
225,00
225,00
3 150,00

* - no 01.01.2015. palielināta Izglītības psihologa slodze no 0,4 līdz 0,5 slodzēm.

3

11. Dagdas novada Folkloras centra
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Folkloras centra vadītājs
Mūziķis

1
0,15
1,15

Kopā:

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

550,420,-

550,00
63,00
586,85

12. Dagdas novada bāriņtiesas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

1.
2.
3.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
Bāriņtiesas loceklis
(Andrupenes pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Andzeļu pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Asūnes pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
( Bērziņu pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Ezernieku pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Dagdas pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Konstantinovas pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
(Ķepovas pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
( Svariņu pagastā)
Bāriņtiesas loceklis
( Šķaunes pagastā)
Psihologs
Bāriņtiesas sekretāre

1
0,5
1

920,780,700,-

920,00
390,00
700,00

0,5

700,-

350,00

0,5

700,-

350,00

0,5

700,-

350,00

0,5

700,-

350,00

0,25

700,-

175,00

0,5

700,-

350,00

0,25

700,-

175,00

0,5

700,-

350,00

0,75

700,-

525,00

1
1

700,640,-

700,00
640,00

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

Kopā:

8,75

4

6 325,00

13. Dagdas novada Sociālā dienesta
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

1.
2.

Sociālā dienesta vadītājs
Sociālā dienesta vadītāja vietnieks /
sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar
veciem cilvēkiem un invalīdiem *1
Sociālais darbinieks darbam
ar pieaugušām personām
Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pilsētā)
Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pagastā)
Sociālais darbinieks
(Andrupenes pagastā)
Klientu apkalpošanas speciālists *2
(Ezernieku pagastā)
Sociālais darbinieks
(Asūnes pagastā)
Sociālais darbinieks
(Andzeļu pagastā)
Sociālais darbinieks
(Konstantinovas pagastā)
Sociālais darbinieks
(Šķaunes pagastā)
Sociālais darbinieks
(Ķepovas pagastā)*1
Sociālais darbinieks
( Svariņu pagastā)
Sociālais darbinieks
(Bērziņu pagastā)
Sociālais aprūpētājs
Kopā:

1
1

920,780,-

920,00
780,00

0,6

740,-

444,00

0,5

740,-

370,00

1

700,-

700,00

1

700,-

700,00

1

700,-

700,00

1

670,-

670,00

0,75

700,-

525,00

0,75

700,-

525,00

0,75

700,-

525,00

0,75

700,-

525,00

0,4

700,-

280,00

0,5

700,-

350,00

0,5

700,-

350,00

0,5
12

560,-

280,00
8 644,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1

* - ar 01.01.2015. palielināta Sociālā darbinieka ar veciem cilvēkiem un invalīdiem slodze no 0,5
līdz 0,6 slodzēm, sakarā ar darba apjoma palielināšanos - asistenta pakalpojumu administrēšanu,
vienlaicīgi samazinot Sociālā darbinieka Ķepovas pagastā slodzi no 0,5 līdz 0,4 slodzēm;
2

* - ar 01.01.2015. Sociālā darbinieka (Ezernieku pagastā) amata vienība aizstāta ar Klientu
apkalpošanas speciālista (Ezernieku pagastā) amata vienību, nosakot amatalgu EUR 670,-.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

Dagdā
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 18.decembra sēdē
(protokols Nr. 16, 13.§)

GROZĪJUMI
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU
NOLIKUMĀ
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nolikuma 2.2. un 2.5. punktus šādā redakcijā:
“2.2. Darba samaksu novada domes deputātiem aprēķina katra deputāta faktiski nostrādāto
stundu skaitu reizinot ar domes apstiprināto vienas darba stundas algas likmi, kas aprēķināta
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai aizpagājušā gada valstī strādājošo vidējai darba
samaksai piemērojot koeficientu 1,2 un dalot ar attiecīgā kalendārā gada vidējo darba stundu
skaitu mēnesī. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam deputātam nepārsniedz 40
stundas mēnesī.
2.5. Darba samaksu patstāvīgo komisiju locekļiem aprēķina katra komisijas locekļa faktiski
nostrādāto stundu skaitu reizinot ar domes apstiprināto vienas darba stundas algas likmi, kas
aprēķināta oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai aizpagājušā gada valstī strādājošo
vidējai darba samaksai piemērojot koeficientu 1,2 un dalot ar attiecīgā kalendārā gada vidējo
darba stundu skaitu mēnesī. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas
loceklim nepārsniedz 30 stundas mēnesī.”
1.2. Izslēgt nolikuma 3.2.punktā 2.teikumu.
1.3. Izteikt nolikuma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.”
1.4. Izslēgt nolikuma 4.2.punktā 2.teikumu.
1.5. Izslēgt nolikuma 51. punktu.
1.6. Papildināt nolikuma 6.sadaļu ar 6.16. punktu šādā redakcijā:
“6.16. Darbiniekam var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti. Piemaksu nosaka kārtējā gadā iestādei apstiprinātā algas fonda ietvaros ar
1

izpilddirektora rīkojumu un tās apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 10% no amatpersonai
(darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību
un pamatojumu, bet ne retāk ka reizi gadā.”
1.7. Izteikt nolikuma 7.8. punktu šādā redakcijā:
“7.8. Pašvaldības iestāžu t.sk. pagastu pārvalžu darbinieku atlīdzību nosaka saskaņā ar šo
nolikumu vai attiecīgās iestādes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu, kas saskaņots
ar pašvaldības izpilddirektoru. Uz pašvaldības iestāžu t.sk. pagastu pārvalžu darbiniekiem
attiecas šī nolikuma 7.11.- 7.21. punktā pašvaldības iestāžu vadītājiem noteiktā atlīdzība.
Izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pedagoģiskie darbinieki saņem atlīdzību saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē pedagogu atlīdzības noteikšanas kārtību un apmēru.”
1.8. Papildināt nolikumu ar 7.21. punktu šādā redakcijā:
“7.21. Pašvaldības iestādes vadītājam (direktoram) un darbiniekam var noteikt piemaksu
par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksu nosaka kārtējā gadā iestādei
apstiprinātā algas fonda ietvaros ar iestādes vadītāja (direktora) rīkojumu un tās apmērs
mēnesī nedrīkst pārsniegt 10% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.
Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk ka reizi
gadā.”
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
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