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. 9

2015.gada 18.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Darba kārtība:
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu maijājūnijā.
2. Par Dagdas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
3. Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldības skolās 2015./2016.m.g.
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.T..
5. Par autoceļu uzturēšanas tehniskās specifikācijas Nr.43 apstiprināšanu.
6. Par pretputekļu ceļa seguma ierīkošanu Konstantinovā.
7. Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai.
8. Par finansējuma piešķiršanu:
8.1. dalībai motokrosa sacensībās;
8.2. mauriņa traktora iegādei Asūnes pagasta pārvaldei;
8.3. Ezernieku PII aktu zāles remontam;
8.4. Šķaunes TN zāles grīdas remontam.
9. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
10. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos.
11. Par pašvaldības maksas pakalpojumiem:
11.1. autotransporta pakalpojumiem;
11.2. Tautas / Saietu namu pakalpojumiem;
11.3. VSPC „Dagda” pakalpojumiem.
12. Par līdzfinansējumu biedrības „Dzirkstelītes” dalībai NVA projektā.
13. Par atbalstu biedrībai „Māmiņu klubs „Dagda”” projekta īstenošanā.
14. Par vienota klientu apkalpošanas centra izveidi Dagdas novada pašvaldībā.
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Brīvība”.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti” izsoles rezultātiem.
17. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu:
17.1. dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pag.;
17.2. „Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pag.;
17.3. dzīvokli Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pag.;
18. Par ēku turpmāko izmantošanu:
18.1. katlu māju Jaunā ielā 6, Asūnē;
18.2. daudzdzīvokļu māju „Jaunbūves”, Neikšānos, Ķepovas pag.;
18.3. gāzes balona noliktavu Neikšānos, Ķepovas pag..
19. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanā.
20. Par nekustamā īpašuma “Vienības”, Ezernieku pagastā, sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu.

21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.Z. Konstantinovas pagastā.
22. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
23. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-2, Dagdā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
24. Par adrešu dzēšanu Dagdas novadā.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Bēduļi” un „Ļoļāni”, Andzeļu
pagastā.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Arnicāns (no plkst.15:05), Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols
Viškurs, Maija Ļevkova, Olga Golube (no plkst. 16:10), Raimonds Nipers, Raitis Azins,
Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Marija Micķeviča, juriskonsults Jānis Stikuts, ceļu meistars Aivars Belkovskis,
zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
Guna Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina,
Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure, Ezernieku pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, Svariņu
pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
4 deputāti: Aleksandrs Gžibovskis (atvaļinājumā), Irēna Gžibovska (atvaļinājumā), Oksana
Kosarevska (sakarā ar slimību), Viktors Krūmiņš (sakarā ar slimību).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: Par
humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros un Par amatu
savienošanas atļauju izpilddirektoram I.Pauliņam, un ierosina balsot par sēdes darba kārtības
papildināšanu ar minētajiem jautājumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus :
26. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.
27. Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram I.Pauliņam.

1.§
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
maijā-jūnijā
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, Ž.Aišpure, R.Nipers, A.Plotka/
Atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu maijā – jūnijā.

2.§
Par Dagdas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
/Ziņo M.Micķeviča/
Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 07.10.2014. rīkojumu Nr.430 „Par
Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikuma apstiprināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
/Nolikums protokola pielikumā uz 6 lp./
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 20.08.2009. sēdē (protokols Nr.7., 4.§)
apstiprināto Dagdas vidusskolas nolikumu.

3.§
Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldības skolās 2015./2016.m.g.
/Ziņo M.Micķeviča/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 20.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Noteikumus „Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldības skolās
2015./2016. mācību gadā”.
/Noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./

4.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S. T.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi A.U. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S. T. adresē:
“Vecābeles”, Astašova, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. T. adresē: “Vecābeles”, Astašova, Andrupenes
pagasts, Dagdas novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.§
Par autoceļu uzturēšanas tehniskās specifikācijas Nr.43 apstiprināšanu
/Ziņo A.Belkovskis/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.871 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju
Nr.43.
/Specifikācija protokola pielikumā uz 2 lpp./

6.§
Par pretputekļu ceļa seguma ierīkošanu Konstantinovā
/Ziņo I.Pauliņš, A.Belkovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā
arī 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt pašvaldības ceļa 7-7 Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrādi ar
pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā - posmā no 0,000 km līdz 0,850 km.
2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu minēto darbu veikšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.

7.§
Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai
/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un atbilstību
normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Andrupenes pagasta Mariampoles ciemā un Svariņu
pagasta Svarincu ciemā, saskaņā ar pašvaldības veikto iepirkuma procedūru Nr.DNP 2015/12
un Nr.DNP 2015/14 rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā šim mērķim līdzekļi
nav plānoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kā arī 21.panta 1.daļas
19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 11.daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
„par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Noteikt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā", kas paredz
attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Svariņu pagasta Svarincos un atdzelžošanas iekārtu
nomaiņu Andrupenes pagasta Mariampoles ciemā, kā Dagdas novada pašvaldības
prioritāro investīciju projektu aizņēmuma saņemšanai.
2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 40 640 (četrdesmit tūkstoši seši
simti četrdesmit euro) apmērā uz 5 (pieciem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu
līdz 2016.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi un fiksēšanas periodu
ik pēc 6 mēnešiem.
3. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2015.gada jūlijs-augusts.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
5. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2015.gada 25.jūnijam.
8.§
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo I.Tukiša/
8.1.dalībai motokrosa sacensībās
Izskatījusi A. B. 15.06.2015. iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu dalībai
Latvijas čempionātā motokrosā 3. – 6.posmos un sacensībās „Ilūkstes kauss motokrosā”,
saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas novada
sportistiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā sportam plānotajiem līdzekļiem (kods
08.100) EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) A. B. un A. S. ekipāžas dalībai Latvijas
čempionātā motokrosā un sacensībās „Ilūkstes kauss motokrosā”.
Finanšu nodaļai samaksāt izdevumus uz iesniegto attaisnojošo dokumentu pamata.
8.2.mauriņa traktora iegādei Asūnes pagasta pārvaldei
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes 08.06.2015. vēstuli ar lūgumu atļaut iegādāties
mauriņa traktoru Asūnes ciema teritorijas un ielu apsaimniekošanai, pamatojoties uz
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 400 (četri simti euro) Asūnes pagasta pārvaldei mauriņa
traktora iegādei teritorijas un ielu apsaimniekošanai.
8.3.Ezernieku PII aktu zāles remontam

Izskatījusi Ezernieku pagasta pārvaldes 04.06.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt
finansējumu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) aktu zāles remontam, ņemot vērā
remontdarbu izdevumu tāmi un iestādes finansiālos resursus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 3 260 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit euro) Ezernieku PII
aktu zāles remontam.
8.4.Šķaunes TN zāles grīdas remontam
Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes 12.06.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt
finansējumu Šķaunes Tautas nama zāles grīdas remontam, ņemot vērā remontdarbu izdevumu
tāmi un iestādes finansiālos resursus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 1 500 (viens tūkstotis pieci simti euro) Šķaunes Tautas nama
zāles grīdas remontam.
9.§
Par pamatlīdzekļu nodošanu Andrupenes pagasta pārvaldei
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar to, ka ir noslēgusies projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku
sēta”” īstenošana, 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” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no bilances un Andrupenes pagasta
pārvaldei iekļaut bilancē pamatlīdzekļus:
Pamatlīdzekļa nosaukums

„Andrupenes lauku sēta”, kas sastāv no:
saimniecības ēka, darbnīca ar cepļa telpu,
ūdensvada un kanalizācijas tīkli,
elektroinstalācija un vājstrāvas tīkli,

Bilances
konts

Bilances
sākotnēja
vērtība
(euro)

Nolietojums
(euro)

Atlikusī
vērtība
(euro)

1212

231 821, 20

0

231 821, 20

stāvlaukums, mēbeļu komplekts
Zemes gabals „Muzejs”, kadastra numurs
6042 004 0561 (0,4 ha)

1217

2 500,00

0

2 500,00

2. Finanšu nodaļai sagatavot pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas aktu.
10.§
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos
/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu sociālā darba speciālista ar sociālā darbinieka kvalifikāciju pieejamību
Dagdas novada sociālā dienesta attālinātajā klientu pieņemšanas punktā - Ezernieku pagasta
pārvaldē, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu un
Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem" 71 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu sarakstos ar 2015.gada 1.jūliju Dagdas novada Sociālā dienesta
amatu sarakstā aizstāt amata vienību "Sociālās palīdzības organizators (Dagdas
pagastā)" ar amata vienību "Sociālais darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)".
2. Apstiprināt grozījumus Nr.2 "Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,
nodaļu un struktūrvienību amatu sarakstos un mēnešalgu likmēs".
Pielikumā: Grozījumi Nr.2 pašvaldības amatu sarakstos uz 1 lapas.
11.§
Par pašvaldības maksas pakalpojumiem
/Ziņo I.Tukiša/
11.1.autotransporta pakalpojumiem
Sakarā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 18.05.2015. vēstuli Nr.1/3380
"Par pārbaudē konstatēto", saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta
saistošo noteikumu Nr.6 "Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus" 8.punktu, kurš nosaka, ka
autotransports izmantojams tikai darba (amata) pienākumu veikšanai (darba braucieniem –
komandējumiem, braucieniem uz apmācībām, semināriem, sanāksmēm, kā arī citiem
braucieniem, kas saistīti ar darba (amata) pienākumu pildīšanu gan Latvijas Republikas
teritorijā, gan ārpus tās), nodrošinot pašvaldības saimniecisko darbību vai izpildot transporta
pakalpojuma pasūtījumus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 1.daļu un 5. 2 panta 1.- 4.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Platacis, A.Plotka), Dagdas novada
dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka pašvaldības autotransporta pakalpojuma pasūtījumi tiek izpildīti pašvaldības
un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, kā arī Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņu izglītojošu ekskursiju un pašvaldības līdzfinansēto projektu realizācijai.
2. Izdevumi par autotransporta izmantošanu šī lēmuma 1.punktā noteiktajiem mērķiem tiek
segti no attiecīgās pašvaldības iestādes, pagasta pārvaldes vai pasūtītāja līdzekļiem,
kompensējot faktiskās degvielas un transportlīdzekļa vadītāja komandējuma izmaksas
konkrētā maršrutā.
3. Atcelt Dagdas novada pašvaldības transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumus no
01.10.2013., kas apstiprināti 2013.gada 19.septembra sēdē (prot.Nr.16, 5.§ 5.punkts,
5.pielikums) ar grozījumiem no 01.10.2014., kas apstiprināti 2014.gada 18.septembra sēdē
(prot.Nr.13, 8.§., 8.1 punkts).

11.2.Tautas / Saietu namu pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa sēdē (prot. Nr.7,
3.§) apstiprinātajā Tautas (Saietu) namu maksas pakalpojumu cenrādī un izteikt
1.3.punktu šādā redakcijā:
„1.3. pārējie maksas pasākumi (koncerti, balles, teātra izrādes u.tml.) - 1 biļete no 1,00 EUR
līdz 5,00 EUR”.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Tautas (Saietu) namu maksas pakalpojumu
cenrādi no 01.07.2015. jaunā redakcijā.
11.3.VSPC „Dagda” pakalpojumiem.
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (turpmāk – VSPC
„Dagda”) iesniegtos papildinājumus fizikālās un fizioterapijas maksas pakalpojumu cenrādī,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus VSPC „Dagda” maksas pakalpojumu cenrāžos:
1.1. Dagdas novada domes 2013.gada 21.novembra (prot.Nr.20., 5.§) sēdē apstiprināto
Fizioterapijas maksas pakalpojumu papildināt ar 20.p. Kinezioloģiskā teipošana (līdz 10
cm teipa lentas) – 3,00 EUR, par katriem papildus 5 cm – 0,20 EUR;
1.2. Dagdas novada domes 2014.gada 24.jūlija (prot.Nr.11., 4.§) sēdē apstiprināto Fizikālās
terapijas maksas pakalpojumus papildināt ar 17.p. Inhalāciju terapija (par vienu
procedūru) – 1,50 EUR.
2. Apstiprināt VSPC „Dagda” maksas pakalpojumus jaunā redakcijā ar 2015.gada 1.jūliju:
2.1. Fizioterapijas maksas pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./
2.2. Fizikālās terapijas maksas pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./

12.§
Par līdzfinansējumu biedrības „Dzirkstelītes” dalībai NVA projektā
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Konstantinovas pagasta pārvaldes 10.06.2015. iesniegumu ar lūgumu atļaut
līdzfinansēt jauniešu biedrības „Dzirkstelītes” dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras
(turpmāk - NVA) pasākumā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem”, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Atļaut piešķirt Jauniešu biedrībai „Dzirkstelītes”, reģ. Nr.40008209404, dalībai NVA
pasākumā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem” interešu pulciņa vadītāja
atalgojuma līdzfinansēšanai EUR 1 334,77 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit četri euro 77
centi) uz vienu gadu no Dagdas novada pašvaldības budžetā Konstantinovas pagasta pārvaldei
plānotajiem līdzekļiem.

13.§
Par atbalstu biedrībai „Māmiņu klubs „Dagda”” projekta īstenošanā
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi biedrības „Māmiņu klubs „Dagda””, reģ. Nr.40008222440, (turpmāk Biedrība) 05.06.2015. iesniegumus ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu 2 567,50 EUR
apmērā un atļaut izmantot pašvaldības telpas Borisa un Ināras Teterevu (turpmāk - BIT)
fonda atbalstītā projekta „Sievietes iedvesmai Dagdā” īstenošanai, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biedrības projekta „Sievietes iedvesmai Dagdā” (turpmāk - Projekts)
īstenošanu:
1.1. piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) –
2 567,50 EUR Projekta priekšfinansēšanai;
1.2. nodrošināt Biedrībai līdz 2016.gada 31.maijam pašvaldībai piederošo telpu –
Dagdas vidusskolā angļu valodas klasi un sporta zāli un Dagdas Tautas namā mazo zāli
– izmantošanu, uzskatot to kā Projekta līdzfinansēšanu.
2. Biedrībai pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā pārskaitīt
pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc projekta
realizācijas iesniegt atskaiti.

14.§
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Dagdas novada pašvaldībā
/Ziņo S.Viškure/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumiem „Kārtība, kādā
pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu

apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Vienoto klientu apkalpošanas centru Dagdas novada pašvaldībā - Alejas ielā 4,
Dagdā, Dagdas novadā.
2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu valsts budžeta
dotācijas saņemšanai 2015.gadā valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei.

15.§
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Brīvība”
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar SIA „Brīvība” saskaņojumu par nedzīvojamo telpu ēkā „Šūpoles”,
Ozoliņos, Dagdas pagastā, nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas
darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, R.Azins, S.Viškure,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Plotka, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers,
V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA „Brīvība” 2015.gada 27.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr.DNP/4-1.6/15/3
līdz 2015.gada 31.decembrim
uz iepriekšējiem
nosacījumiem (telpas Nr. 9., 19., 20., 21., 23., ar kopējo platību 62,20 m², maksa 4,30
EUR/m² (t.sk. PVN) mēnesī, kurā iekļauta maksa par elektroenerģiju, telpu apkuri,
ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, ēkas ārējās teritorijas kopšanu).
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt vienošanos ar SIA „Brīvība” par
grozījumiem minētajā telpu nomas līgumā.

16.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti” izsoles rezultātiem
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un
otro daļu, 32.panta otro daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā,
2015.gada 12.jūnija izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā,
trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% no nosacītās cenas (EUR 8 000 ).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, nosacīto cenu EUR
3 200 (trīs tūkstoši divi simti euro).
4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, izsoles noteikumus.

/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un
pašvaldības mājaslapā internetā.

17.§
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
17.1. dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā
Izskatījusi Z. U. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra
numurs 6050 900 0014, 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” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, Dagdas
novadā, ar kadastra numuru 6050 900 0014 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
621/11819 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.
17.2. „Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pagastā
Izskatījusi SIA „Dagdas komunālā saimniecība” 29.05.2015. vēstuli ar lūgumu atļaut
pārdot zemes gabalu „Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pag., saskaņā ar sabiedrības
Statūtu 9.1.punktu, kurā noteikts, ka Valdes loceklim nepieciešama iepriekšēja dalībnieku
sapulces piekrišana saistību nodibināšanai, kuru rezultātā sabiedrības nekustamais īpašums
var tikt atsavināts,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Dagdas komunālā saimniecība” atsavināt nekustamo īpašumu „Attīrīšanas
ietaises”, Alženovā, Dagdas pag., Dagdas nov., kadastra numurs 6054 004 0258, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,19 ha.
2. Sabiedrības valdes loceklim V.Petrovskim veikt īpašuma atsavināšanas procesu saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām – īpašuma novērtēšanai
pieaicināt sertificētu vērtētāju, izveidot īpašuma Novērtēšanas komisiju un Izsoles
komisiju.

17.3. dzīvoklis Kalna ielā 3-5, Asūnē
Sakarā ar to, ka pašvaldībā saņemts ierosinājums iegādāties dzīvokli Asūnē, Kalna
ielā 3-5, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldības dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, kadastra apzīmējums 6046 004 0164
001 005, atsavināšanas procesu.
2. Veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa reģistrācijai zemesgrāmatā.

18.§
Par ēku turpmāko izmantošanu
/Ziņo I.Pauliņš/
18.1. katlu mājas Jaunā ielā 6, Asūnē
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes 01.06.2015. iesniegumu par katlu ēkas Jaunā
ielā 6, Asūnē, turpmāko izmantošanu, jo kopš 2000.gada ēka netiek izmantota un nav derīga
turpmākai ekspluatācijai, ņemot vērā, ka atlikusī bilances vērtība sastāda EUR 9970,39,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nojaukt katlu ēku Jaunā ielā 6, Asūnē, kadastra apzīmējums 6046 004 0424 001.
2. Veikt tirgus izpēti ēkas nojaukšanas darbu veikšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Ž.Aišpure.

18.2. daudzdzīvokļu mājas „Jaunbūves”, Neikšānos
Izskatījusi Ķepovas pagasta pārvaldes 08.06.2015. iesniegumu par dzīvojamās mājas
„Jaunbūves” , Neikšānos, turpmāko izmantošanu, jo kopš 2009.gada māja netiek apdzīvota un
nav derīga turpmākai ekspluatācijai, ņemot vērā, ka atlikusī bilances vērtība sastāda EUR
140,98, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nojaukt 12-dzīvokļu dzīvojamo māju „Jaunbūves”, Neikšānos, Ķepovas pag.,
kadastra apzīmējums 6080 001 0110 001.
2. Veikt tirgus izpēti ēkas nojaukšanas darbu veikšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Ž.Aišpure.

18.3. gāzes balonu noliktavas Neikšānos

Izskatījusi Ķepovas pagasta pārvaldes 08.06.2015. iesniegumu par gāzes balonu
noliktavas Neikšānos turpmāko izmantošanu, kura būvēta 1972.gadā un kopš 1993.gada ēka
netiek izmantota, atlikusī bilances vērtība sastāda EUR 0,05, ņemot vērā, ka ēka nav derīga
turpmākai ekspluatācijai un atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nojaukt gāzes balonu noliktavu Neikšānos.
2. Pēc ēkas nojaukšanas Ķepovas pagasta pārvaldei izslēgt no grāmatvedības uzskaites
pamatlīdzekli „gāzes balonu noliktava”, inventāra Nr.0101008, platība – 12 m2, atlikusī
vērtība uz 31.12.2014. sastāda EUR 0,05.

19.§
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
19.1. par īres līguma pārslēgšanu uz R. L. vārda
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu uz R. L. vārda, pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Ļevkova), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu - dzīvokli Kalna ielā 1-19, Asūne, Asūnes
pag., Dagdas nov., uz R. L. vārda ar 2015.gada 1.jūliju uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri parakstīt īres līgumu ar R.L.
19.2. par dzīvojamās platības izīrēšanu D. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu D. K., 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, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt D. K. dzīvojamo platību – 1 istabu (Nr.3, kopplatība 15,75 m2, daļēji labiekārtots)
un ½ d.d. no koplietošanas telpām (virtuves, koridora) - pašvaldībai piederošā dzīvoklī
mājā „Palejas”-4, Ezernieki, Ezernieku pag., no 2015.gada 1.jūlija uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar D.K.
3. Uzlikt par pienākumu D.K. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē „Palejas”-4, Ezernieki,

Ezernieku pag., Dagdas nov.
19.3. par dzīvojamās platības izīrēšanu J. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu J. P., 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, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. P. dzīvokli (1-istabas, kopplatība 14,10 m2, bez labierīcībām) - pašvaldībai
„Apsīšu mājas”-7, Kazimirova, Andrupenes pag., no 2015.gada 1.jūlija uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar J.P..
3. Uzlikt par pienākumu J.P. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Apsīšu mājas”-7,
Kazimirova, Andrupenes pag., Dagdas nov.

20.§
Par nekustamā īpašuma “Vienības”, Ezernieku pagastā, sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot V. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.06.2015.) par īpašuma “Vienības”
sadali un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktu un 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Vienības”, Ezernieku pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vienības” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6056 002 0011 (2,6 ha), 6056 004 0014 (1,9 ha) un 6056 004 0015 (8,2 ha) nosaukumu
“Orhidejas”.
3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6056 002 0011 un 6056 004 0015 mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no lauksaimniecības zeme (kods 0101) uz
mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

21.§
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jāzepam Zariņam Konstantinovas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 2015.gada 3.jūnija vēstuli Nr.1.5/15/64
“Par zemes nomas līguma pārtraukšanu” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt J. Z. zemes nomas tiesības ar 2015.gada 1.janvāri uz zemes gabaliem
Konstantinovas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6076 004 0181, 6076 004 0175, 6076 004
0174 un 6076 004 0424 7,7 ha kopplatībā sakarā ar viņa nāvi (miris 11.12.2014.).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

22.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai
piekritīgās un rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte M.Ļevkova, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemi saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.
1.

Administratīvā
teritorija
Bērziņu pagasts

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

S. M.

6050 001 0047

Platība
(ha)
4,9

Nomas
termiņš
(gadi)
5

(daļa no z.g.)

2.

Šķaunes pagasts

I. P.

6092 001 0080

1,4

3

(daļa no z.g.)

3.
4.

Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts

M. Ļ.
G. G.

6042 010 0132
6042 005 0078

4,0
2,03

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.

23.§
Par dzīvokļa Brīvības ielā 5-2, Dagdā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
/Ziņo J.Priluckis/

3
3

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.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda
divistabu dzīvokli Brīvības ielā 5-2, Dagdā, ar kopējo platību 40,1 kv.m. un dzīvokļa īpašumā
ietilpstošās mājas kopīpašuma 4010/91390 domājamās daļas.

24.§
Par adrešu dzēšanu Dagdas novadā
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts „dzīvojamā māja” un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas
sistēmas noteikumi" 30.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
Dzēst Adrešu reģistrā sekojošas adreses:
1. “Rempi”, Maslova, Andrupenes pag, Dagdas nov., adreses kods 104224626.
2. “Dzirkaļi”, Andrupene, Andrupenes pag, Dagdas nov., adreses kods 104226365.
3. “Tarvidi”, Golovanovka, Andrupenes pag, Dagdas nov., adreses kods 104223288.
4. “Stēģi”, Rogaļi, Andrupenes pag, Dagdas nov., adreses kods 104225306.
5. “Gauriņi”, Ivanova, Andrupenes pag, Dagdas nov., adreses kods ,104223681.
6. “Mākoņkalni”, Bojāri, Dagdas pag., Dagdas nov., adreses kods 104312258.
7. “Krūmiņi”, Tīmaņi, Šķaunes pag., Dagdas nov., adreses kods 104475816.
8. “Smiltiņas”, Muižnieki, Šķaunes pag., Dagdas nov., adreses kods 102728855.
9. “Upītes”, Lielie Brici, Šķaunes pag., Dagdas nov., adreses kods 104475648.
10.“Laimas”, Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., adreses kods 104997195.
11. “Raganas”, Nartiši, Konstantinovas pag., Dagdas nov., adreses kods 104204276.
12. “Abzaloni”, Nartiši, Konstantinovas pag., Dagdas nov., adreses kods 104204042.
13. “Senkalni”, Kriškinova, Bērziņu pag., Dagdas nov., adreses kods 105143193.

25.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem
„Bēduļi” un „ Ļoļāni”, Andzeļu pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bēduļi" un
"Ļoļāni", Andzeļu pagastā, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6044 004 0143, 6044 004
0070, ko veicis sertificēts zemes ierīkotājs Marina Tereško, sertifikāts Nr. BA-528.
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 8,5 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Ļoļāni” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.2, projektētā platība 16,6 ha) saglabāt nosaukumu “Bēduļi" un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26.§
Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā Ukrainas rajonu un
apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē
Nr.C03-07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) līdzekļus EUR 300 (trīs simti euro) apmērā biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara
hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas Sarkanā Krusta ziedojumu
kontu.
2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt
humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas
Sarkanais Krusts” koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.§
Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram I.Pauliņam
/Ziņo S.Viškure/
Dagdas novada pašvaldībā saņemts Ivara Pauliņa 18.06.2015. iesniegums, kurā viņš
lūdz atļaut savienot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora, Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, pašvaldības pārstāvja Latvijas
Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā amatu ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena
eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumu un Daugavpils Būvniecības tehnikuma
izglītības programmu īstenošanas vietā „Dagda” programmas „Būvdarbi” izglītojamo
eksaminēšanu 2015.gada 25.-26.jūnijā.

Izvērtējot minēto amatu funkcijas kopsakarā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena
eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja un eksaminētāja pienākumiem, secināms, ka amatu
savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 14.punktu, 6.pantu, 7.panta piekto daļu, 8.1 un piekto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
Atļaut Ivaram Pauliņam savienot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, pašvaldības
pārstāvja Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā amatus ar profesionālās kvalifikācijas
eksāmena eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumu un Daugavpils Būvniecības
tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā „Dagda” programmas „Būvdarbi”
izglītojamo eksaminēšanu 2015.gada 25.-26.jūnijā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 16:50.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2015.gada 19.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

DAGDAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900573
Mičurina ielā 3A, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674; tālr. 65681525; fakss 65681521

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 2.§)

DAGDAS VIDUSSKOLAS
NOLIKUMS
Dagdā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Vispārīgie jautājumi
Dagdas vidusskola (turpmāk – iestāde) ir Dagdas novada pašvaldības (turpmāk –
dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
Iestādei ir savs budžets, kuru apstiprina dibinātājs, zīmogi ar mazā valsts ģerboņa un
Dagdas novada ģerboņa attēlu, spiedogi, kā arī noteikta parauga veidlapas.
Iestādes juridiskā adrese – Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Dibinātāja juridiskā adrese – Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
I.

1.
2.
3.
4.
5.

II.
Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
6. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas
procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības
valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
7. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
8. Iestādes uzdevumi ir:
8.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas;
8.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
1

8.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus
motivējot mūžizglītībai;
8.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
8.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi
un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi
pilnveidojot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos
ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus
cilvēkus – Latvijas patriotus;
8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu
izglītības ieguvi;
8.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
8.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III.
Iestādē īstenojamās izglītības programmas
9. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
9.1. pamatizglītības programmu (kods 21011111);
9.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611);
9.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods
31011011);
9.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu (kods 31013011).
10. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības
programmas.
IV.
Izglītības procesa organizācija
11. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās
kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
12. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba
organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu
slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.
13. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek
Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
14. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts
izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu,
izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.
Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā.
15. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas un ir internāts, kuri darbojas saskaņā ar iestādes
izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.
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16. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko
izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada
beigās.
V.
Izglītojamo tiesības un pienākumi
17. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos
aktos.
VI.
Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
18. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
19. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības
likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums un amata apraksts.
20. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes
darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
21. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un
citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba
līgums un amata apraksts.
22. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu
tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
23. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
24. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod
padome.
VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
25. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
26. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.
IX.
Iestādes izglītojamo pašpārvalde
27. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos
iestādes darba organizēšanā un mācību process pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga
veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes
direktors un pedagogi.
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28. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka
izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru,
izdod izglītojamo pašpārvalde.
Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde
vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai
faktisko rīcību
29. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos
aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto pastāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos
normatīvos aktus:
29.1.attīstības plānu;
29.2. izglītības programmas;
29.3. iekšējās kārtības noteikumus;
29.4. darba kārtības noteikumus;
29.5. skolas padomes reglamentu;
29.6. izglītojamo pašpārvaldes reglamentu;
29.7. pedagoģiskās padomes reglamentu;
29.8. metodiskās padomes reglamentu;
29.9. metodisko komisiju reglamentu;
29.10. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
29.11. skolas bibliotēkas reglamentu;
29.12. internāta reglamentu;
29.13. pagarinātās dienas grupas reglamentu;
29.14. arhīva reglamentu;
29.15. ekspertu komisijas reglamentu;
29.16. materiālās stimulēšanas kārtību;
29.17. materiālās stimulēšanas izvērtēšanas kārtības reglamentu;
29.18. pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kārtību;
29.19. kārtību, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē;
29.20. kārtību par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo;
29.21. ēdināšanas nodrošināšanas kārtību;
29.22. ēdināšanas nodrošināšanas komisijas reglamentu;
29.23 . e-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtību;
29.24. aizvietošanas kārtību;
29.25. kārtību par mācību stundu sarakstu;
29.26. skolēnu personu datu aizsardzības kārtību;
29.27. drošības noteikumus.
30. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam – Dagdas novada pašvaldībai, Alejas
ielā 4, Dagdā, LV-5674.
X.
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XI.
Iestādes saimnieciskā darbība
31. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā
un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
32. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir
tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei
nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas,
internāta pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XII. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
33. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums un citi normatīvie akti.
34. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
35. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
35.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
35.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;
35.3. no citiem ieņēmumiem.
36. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
36.1. iestādes attīstībai;
36.2. mācību līdzekļu iegādei;
36.3. iestādes aprīkojuma iegādei;;
36.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.
XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
37. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par
to Izglītības iestāžu reģistram.
XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
38. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
39. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai
iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
40. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.
Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu,
Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem
41. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un
arhīvu pārvaldību.
42. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.
43. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
XV.
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44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem,
informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
46. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
46.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
46.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu.
Noslēguma jautājums
47. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Dagdas vidusskolas nolikumu,
kas apstiprināts ar Dagdas novada domes 20.08.2009. sēdes protokolu Nr. 7,4 ,,Par
Dagdas vidusskolas nolikumu”.

Vija Gekiša

Direktore

SASKAŅOTS:
Dagdas vidusskolas
2015. gada 28. maija
Pedagoģiskās padomes sēdē
Nr.2

SASKAŅOTS:
Dagdas vidusskolas
2015. gada 25. marta
Skolas padomes sēdē
Nr. 1
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 5.§)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.43
Darba grupa: 6. Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas.
Darba nosaukums: 6.6. Virsmas apstrāde un piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas
būvniecība.
6.6.1. Divkārtu virsmas apstrāde Y2G.
Mērķis: Nodrošināt grants – šķembu seguma atputekļošanu, ūdensnecaurlaidību un uzlabot
tā raupjumu.
I Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Sagatavotā grants – šķembu seguma profilēšana.
4. Materiāla transportēšana.
5. Ieklāšana un veltņošana.
6. Virsmas apstrādes kopšana.
7. Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.
8. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās bāzē.
II Prasības.
1. Materiālam.




Materiāli atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2015” nodaļā 6.6.4. “Materiāli”
noteiktajām prasībām materiāliem, kas paredzēti attiecīgam virsmas apstrādes tipam.
Selektīvai virsmas apstrādei pilns “Virsmas apstrādes projekts” netiek prasīts, tomēr ir
jāveic “Ceļu specifikācijas 2015” 6.6-48 tabulā “Saistvielas un minerālmateriāla adhēzija
un saistvielas kohēzija” noteiktās pārbaudes.
Lai varētu izmantot dolomīta šķembu maisījumus ražotus no vietējiem materiāliem, ir
pieļaujamas atkāpes no “Ceļu specifikācijas 2015” granulometriskajam sastāvam
noteiktām prasībām sietiem ar izmēru 8 mm un vairāk, ja tas neietekmē veikto divkārtas
virsmas apstrādes kvalitāti.

2. Iekārtām.


Iekārtas atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2015” nodaļā 6.6.5. “Iekārtas”
noteiktajām prasībām

3. Darba izpildei.



Darba izpilde atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2015” nodaļās 6.6.6. “Darba
izpilde” un 6.6.9. “Virsmas apstrādes kopšana” noteiktajām prasībām.
Pirms virsmas apstrādes segumā nedrīkst būt vaļējas bedrītes, ja tādas ir, tad pirms
virsmas apstrādes tās jāaizpilda.

4. Darba kvalitātei.



Izbūvētajai virsmas apstrādes kvalitātei jāatbilst dokumenta “Ceļu specifikācijas 2015”
nodaļā 6.6.7 „Kvalitātes novērtējums” noteiktajām prasībām.
Izbūvētās virsmas apstrādes garantijas periods ir 3 gadi. Šajā laikā konstatētie defekti
uzņēmējam nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Iestājoties
atbilstošiem laika apstākļiem, konstatētie defekti jānovērš ceļa uzturēšanas klases
bedrīšu remontam noteiktajos termiņos (A – 1. jūnijs, B – 15. jūnijs, C un D – 1. jūlijs).
Vēlāk vasaras sezonā izveidojušies defekti jānovērš A klasē – 1 diennaktī, B klasē – 5
diennaktīs, C un D klasē – 1 nedēļā no konstatēšanas brīža.

5. Padarītā darba uzmērīšanai.


Padarītā darba daudzumu nosaka, uzmērot laukumu atbilstoši dokumenta “Ceļu
specifikācijas 2015” 2.6.4.1. noteiktajam.
III Materiālu izlietojuma normas.



Saistvielas un šķembu izlietojuma daudzuma novirzes nedrīkst pārsniegt “Ceļu
specifikācijas 2015” 6.6-51 tabulā „Saistvielas un šķembu izlietojuma pieļaujamās
novirzes no darba formulas” noteiktās prasības, to paredzēto testēšanas biežumu nosaka
būvdarbu veicējs atbilstoši kvalitātes plānam (kategorija F0; LVS EN 12271, B.6
tabula).

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr. 9., 10.§)
GROZĪJUMI Nr.2
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un struktūrvienību
amatu sarakstos un mēnešalgās
13. Dagdas novada Sociālā dienesta amatu saraksts un mēnešalgas
no 2015.gada 1.jūlija
Nr.

Amata vienības nosaukums

1. Sociālā dienesta vadītājs
2. Sociālā dienesta vadītāja vietnieks /
sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
3. Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un
invalīdiem
4. Sociālais darbinieks darbam
ar pieaugušām personām
5. Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pilsētā)
6. Sociālais darbinieks
(Dagdas un Ezernieku pagastos)*1
7. Sociālais darbinieks
(Andrupenes pagastā)
8. Klientu apkalpošanas speciālists
(Ezernieku pagastā)
9. Sociālais darbinieks (Asūnes pagastā)
10. Sociālais darbinieks (Andzeļu pagastā)
11. Sociālais darbinieks
(Konstantinovas pagastā)
12. Sociālais darbinieks (Šķaunes pagastā)
13. Sociālais darbinieks (Ķepovas pagastā)
14. Sociālais darbinieks ( Svariņu pagastā)
15. Sociālais darbinieks (Bērziņu pagastā)
16. Sociālais aprūpētājs
Kopā:

Skaits
1
1

Mēnešalga Algas fonds
(EUR)
mēnesī (EUR)
920,920,00
780,780,00

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
0,75
0,75

700,700,700,-

525,00
525,00
525,00

0,75
0,4
0,5
0,5
0,5
12

700,700,700,700,560,-

525,00
280,00
350,00
350,00
280,00
8 644,00

*1 - ar 01.07.2015. amata vienība "Sociālās palīdzības organizators (Dagdas pagastā)"
aizstāta ar amata vienību "Sociālais darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)".
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18..jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 11.§, 11.2.p.)

Dagdas novada pašvaldības Tautas (Saietu) namu
maksas pakalpojumu cenrādis
ar grozījumiem no 01.07.2015.

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

1.

Ieejas biļešu cenas iestādes rīkotajos
pasākumos:
1.1. diskotēkas
1.2. bērnu diskotēkas
1.3. pārējie maksas pasākumi (koncerti, balles,
teātra izrādes u.tml.)
Telpu noma fiziskām un juridiskām personām:
2.1. bēru mielastu rīkošana
2.2. izglītojošu un citu publisku pasākumu
rīkošanai (lekcijas, semināri, konferences,
skates u.c. pasākumi)
2.3. izklaides pasākumu rīkošanai (kāzas,
dzimšanas dienas, jubilejas u.c. svinības)
2.4. maksas izklaides pasākumu rīkošanai
2.5. politiskām organizācijām (zāle)
2.6. atsevišķas telpas (kabineta) noma

2.

Mērvienība

Piezīme

Cena
(EUR)

Atlaides
Iestādes pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem – 50%;

1 biļete
1 biļete
1 biļete

*1
*1
*1; *3

Līdz 4 h

*1
*2

līdz 2 h
līdz 6 h
līdz 12 h
līdz 6 h
līdz 2 h
1h

*2
*2
*2
*2
*2

1,00
0,50
no 1,00 līdz 5,00

Svētku dienās un pašvaldības rīkotajos
pasākumos – līdz 100 %

20,00

-

15,00

Novadā reģistrētām biedrībām – 50%

40,00
75,00
40,00
45,00
2,00

par 2.dienu - 50 %
-

3.

4.

Pasākumu apskaņošana un izgaismošana
(Dagdas novadā, ar personālu) :
3.1. pakalpojuma sniedzēja telpās
3.2. ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām

Video projekcijas aparatūras izmantošana (ar
personālu):

Novadā reģistrētām biedrībām – 50%

1h
1 pasākums
(līdz 4 h)
par katru
nākamo stundu
1h

2

*
*2

15,00
100,00
20,00

*2

7,00

Novadā reģistrētām biedrībām – 50%

* 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.
* 3 - Biļetes cena tiek noteikta atsevišķi katram pasākumam, ņemot vērā pasākuma izmaksu tāmi un prognozēto apmeklētāju skaitu. Biļetes cena var
tikt noteikta diferencēti atkarībā no vietas izvietojuma zālē un citiem faktoriem. Pasākuma izmaksu tāmi un konkrētā pasākuma ieejas biļetes cenu
apstiprina iestādes (Tautas, saietu nama) vadītājs un saskaņo ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju vai pašvaldības izpilddirektoru.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts: veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 11.§, 11.3.p.)

PI ,,VSPC ,,Dagda”
FIZIOTERAPIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI
ar grozījumien no 2015.gada 1.jūlija

Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Manipulācijas nosaukums

Cena
(EUR)

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa noteikšana,
rehabilitācijas programmas sastādīšana

5,50

Pacienta atkārtota izmeklēšna pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā ik
pēc 10 dienām un beidzot ārstēšanas kursu

3,00

Pacienta funkcionāla izmeklēšana, kuru veic fizioterapeits, tehniskais
ortopēds, ergoterapeits un citi funkcionālie speciālisti

5,00

4.

Pacienta piederīgo apmācība. Apmaksā vienu reizi ārstēšanas kursa
laikā

4,00

5.

Pacientu apmācība kompensatoro ierīču lietošanā 30 minūtes

2,50

6.

Zīdaiņa pēc 6 mēnešu vecuma vai agrīna vecuma bērna ar psihomotorās
attīstības aizturi, vai perifērās nervu sistēmas bojājumiem fizioterapija.
Individuāls darbs ar pacientu — 30 minūtes

5,00

7.

8.
9.

Zīdaiņa līdz 6 mēnešu vecumam ar psihomotorās attīstības aizturi vai
perifērās nervu sistēmas bojājumiem fizioterapija. Individiāls darbs ar
pacientu 20 minūtes

4,00

Neiroloģiska pacienta, t.sk.ar muguras smadzeņu bojājumiem,
individuāla fizioterapija (60 minūtes)

6,00

Individuāla fizioterapija vai ergoterapija pacientam ar balsta -kustību
sistēmas vai perifērās nervu sistēmas saslimšanām, 60 minūtes

5,00

Fizioterapija vai ergoterapija pacientiem ar balsta-kustību sistēmas vai
perifērās nervu sistēmas saslimšanām grupā 3-8 cilvēki (par katru
cilvēku grupā)

1,20

11.

Pacienta individuāla fizioterapija pēc ķirurģiskas ārstēšanas, ilgums 30
minūtes

5,70

12.

Pulmonoloģiska pacienta individuāla fizioterapija (30 min.)

3,00

10.

13.

Pulmonoloģiska pacienta fizioterapija. Grupā 3-8 cilvēki (par katru
cilvēku grupā)

14.

Individuāla fizioterapija kardioloģiskam pacientam saudzējošā režīmā
(30 min.)

15.

Individuāla fizioterapija kardioloģiskam pacientam saudzējoši-trenējošā
režīmā (45 min.)

16.

Individuālā fizioterapija kardioloģiskam pacientam trenējošā režīmā (60
min.)

17.

Fizioterapija pacientiem ar iekšķīgām slimībām. Grupā (3-8 cilvēki),
(par katru cilvēku grupā)

1,20
2,50

3,50
5,50

1,20

18.

Individuāla fizioterapija pacientiem ar iekšķīgām slimībām, ilgums 40
min.

3,50

19.

Individuāla fizioterapija pacientiem ar apdeguma sekām, 60 min.

5,50

20.

Kinezioloģiskā teipošana (līdz 10 cm teipa lentas),
par katriem papildus 5 cm

3,00
0,20

No maksas pakalpojumiem atbrīvoti pacienti ar ārsta – rehabilitologa nosūtījumu.

Iestādes vadītājs

A.Badūns

Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „Dagda”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 11.§, 11.3.p.)

PI ,,VSPC ,,Dagda”
FIZIKĀLĀS TERAPIJAS
maksas pakalpojumi
ar grozījumien no 2015.gada 1.jūlija

Procedūras nosaukums

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cena
(EUR)

Galvanizācija
Elektroforēze *
Diadinamoterapija (DDS terapija)
DDS forēze *
Amplipulsterapija (SMS terapija)
SMS forēze *
Darsonvalizācija
Ultraīsviļņu terapija (UVČ)
Mikroviļņu terapija (DMV, CMV)
Ultraskaņas terapija
Fonoforēze *
Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)
Ultravioletā apstarošana (LOR orgānu UV apstārošana)
Magnētterapija
Ozokerīta- parafīna aplikācija (viens lauks)
Ozokerīta-parafīna aplikācijas (divi lauki)
Inhalāciju terapija (par vienu procedūru)

2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.50
2.50
2.50
3.00
3.50
3.00
1.00
3.00
3.00
5.00
1,50

(*) procedūra ar medikamentu
Procedūras nozīmē ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.
Iestādes vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.jūnija sēdē
(protokols Nr.9., 16.§)
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI

1.

2.
3.
4.

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

12.

13.
14.

Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,9993 ha un neapdzīvojamas ēkas ar 981,5 m2
kopējo platību.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2015. gada 31.jūlijs plkst.14:00.
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.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 euro
centi).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,-.
Izsoles metode – mutiska izsole.
Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, kas sastāda EUR 800,00 Dagdas
novada pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
"Nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums".
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 oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītājā
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
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.

15.

16.

17.

18.

19.

Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
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