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. 4

2016.gada 17.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
12 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols Viškurs, Irēna
Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure,
Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinatore
Tatjana Munda, zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks, izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, juriskonsults Jānis Stikuts, zemes lietu speciālists Juris
Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska,
Andzeļu pagasta pārvaldes un Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu
pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku
pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Citas personas saskaņā ar sarakstu (pielikumā).
Nepiedalās –
3 deputāti: Aleksandrs Gžibovskis (darba darīšanās), Oksana Kosarevska (darba darīšanās),
Viktors Krūmiņš (darba darīšanās).
Sēdes vadītāja S.Viškure ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par aizņēmumu
transportlīdzekļu iegādei PI “Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta pārvaldei”.
Deputāts A.Plotka lūdz atļaut pirms darba kārtības sniegt informatīvu ziņojumu par iepirkumu
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumu –
30. Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei PI “Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta
pārvaldei.
2. Atļaut deputātam A.Plotkam pirms darba kārtības izskatīšanas sniegt ziņojumu par
iepirkumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā”.
Darba kārtība:
Par pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2016”.
Par dalību Zivju fonda projektu konkursā.
Par konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”.
Par klašu piepildījumu pašvaldības izglītības iestādēs 2016./2017.m.g.
Par precizējumiem Dagdas novada domes 18.02.2016. sēdes lēmumā “Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Mežāres”, Andrupenes pagastā”.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Stūrīši”, Andzeļu
pagastā.
7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
8. Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dagdas novadā.
9. Par konkursu “Lauksaimnieks 2016”.
10. Par līdzfinansējumu piemiņas plāksnes izgatavošanai priesterim J.Vasilevskim.
11. Par telpu patapinājumu biedrībai “OrhidejasS” .
12. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
13. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
14. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Mežrozītes”, Dagdas pagastā.
15. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Lāči”, Dagdas pagastā.
16. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Ziedumājas”, Ķepovas pagastā.
17. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu .
18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
19. Par zemes nomas līgumu slēgšanu .
20. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu .
22. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu .
23. Par grozījumiem zemes nomas līgumos.
24. Par adrešu piešķiršanu.
25. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu .
26. Par zemes gabala platības precizēšanu.
27. Par zemes nodošanu apakšnomā.
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme” Asūnes pagastā .
29. Par Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā.
30. Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei PI “Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta
pārvaldei.
1.
2.
3.
4.
5.

Deputāts A.Plotka nolasīja informatīvu ziņojumu par Dagdas novada pašvaldības iepirkumu
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā”. /Pielikumā audioieraksts/
Dagdas novada dome pieņēma zināšanai A.Plotkas ziņojumu par Dagdas novada
pašvaldības iepirkumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā”.

1. §
Par pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2016”
/Ziņo T.Munda/
Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu
uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, R.Azins, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās S.Viškure, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2016”
nolikumu. /Pielikumā/
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja – komisijas priekšsēdētāja;
Aleksandrs GŽIBOVSKIS – Domes deputāts;
Olga GOLUBE – Domes deputāte;
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs;
Aivars KLISMETS – Būvvaldes vadītājs.
3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt 5 000 EUR (pieci tūkstoši eiro) no pašvaldības
2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
2. §
Par dalību Zivju fonda projektu konkursā
/Ziņo G.Matjušonoks/
Projekta mērķis:
Zivju resursu ilgtspējīgas aizsardzības un zivsaimnieciskās izmantošanas nodrošināšana
Jolzas, Patmalnieku un Janovas ezeros.
Projekta aktivitātes:
1. Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jolzas, Patmalnieku un Janovas
ezeriem.
2. Zvejas resursu pārvaldība
3. Zivju resursu izpēte, novērtēšana, pilnveidošana un atjaunošana;
4. Veicināt ilgtspējīgu, labvēlīgu attīstību zvejniecībā;
5. Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana;
6. Uzturēt ezeru kārtībā atbilstoši izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem.
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnisko institūta “BIOR” eksperti.
Ezeru apsaimniekošanu un ilgtspējīgu un efektīvu zivju resursu pārvaldību veiks Dagdas
novada pašvaldība - vides inženieris un zivsaimniecības speciālists.
Kopējās izmaksas – EUR 2 018,51
Zivju fonda finansējums (83%) – EUR 1 670,03
Pašvaldības līdzfinansējums (17%) – EUR 348,48
Pašvaldības priekšfinansējums – EUR 2 018,51

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā,
izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma
saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” (turpmāk tekstā Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Jolzas, Patmalnieku
un Janovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ar kopējām
izmaksām EUR 2 018,51 (divi tūkstoši astoņpadsmit euro, 51 cents).
2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 2 018,51 un līdzfinansēšanu EUR 348,48
apmērā.
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai no
pašvaldības 2016.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600)
plānotajiem līdzekļiem.
1.

3. §
Par konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”
/Ziņo M.Micķeviča/
Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos Dagdas novada teritorijas sakopšanā un ainavu
veidošanā, sagaidot Latvijas simtgadi,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt konkursa “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” nolikumu.
/Pielikumā/
2. Konkursa norisei un uzvarētāju apbalvošanai piešķirt EUR 1000 (viens tūkstotis euro) no
Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.
4. §
Par klašu piepildījumu pašvaldības izglītības iestādēs 2016./2017.m.g.
/Ziņo M.Micķeviča/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka,
M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Noteikumus „Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldības skolās
2016./2017. mācību gadā”. /Pielikumā/

5. §
Par precizējumiem Dagdas novada domes 18.02.2016 sēdes lēmumā
“Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu
“Mežāres”, Andrupenes pagastā”
/Ziņo J.Stikuts/
Sakarā ar to, ka Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas
Briškas 2016.gada 01.februāra pieprasījumā Nr.00891/030/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt
ziņas par nekustamā īpašuma, kas atrodas “Mežāres”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6042 009 0002 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu
par nodokļu parāda piedziņu sākotnēji netika norādīta informācija par nodokļa parādnieku,
ņemot vērā 2016.gada 29.februārī no Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 Zvērināta tiesu
izpildītāja Anitas Briškas saņemto vēstuli Nr.02021/030/2016-NOS un sniegto informāciju
par nodokļa parādnieku,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izdarīt pašvaldības domes 2016.gada 18.februāra lēmumā par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Mežāres”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā (6.§
6.2.punkts) precizējumus un izteikt lēmuma daļu šādā redakcijā:
“ Piedzīt no AS “Latzemes nekustamie īpašumi”, reģ.Nr.50003754431, nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 86.28 (EUR 53.90 – nesamaksātā nodokļa
summa un EUR 32.38 – nokavējuma nauda uz 18.02.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu,
kas atrodas “Mežāres”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 009 0002,
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka – AS “Latzemes nekustamie
īpašumi” – naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. ”
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu Stūrīši, Andzeļu pagastā
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 2016.gada
23.februāra pieprasījumu Nr.01999/016/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma “Stūrīši”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 003 0001 nodokļa
parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no SIA “KLIK”, reģistrācijas Nr.50003866041, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu EUR 143.37 (EUR 125.42 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 17.95
– nokavējuma nauda uz 17.03.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Stūrīši”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6044 003 0001, bezstrīdus kārtībā, piedziņu

vēršot uz nodokļa parādnieka SIA “KLIK” naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
7.1. V. V.
Izskatījusi S. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/189) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu V. V. adresē: Brīvības iela 24-15, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. V. adresē: Brīvības iela 24-15, Dagda, Dagdas
novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.2. K. B.
Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/211) par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu K. B. adresē: “Bigači”, c.Mariampole, Andrupenes
pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas
2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu K. B. adresē: “Bigači”, c.Mariampole, Andrupenes
pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.3. J. J.
Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/211) par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J. J. adresē: “Bigači”, c.Mariampole, Andrupenes pagasts,
Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. J. adresē: “Bigači”, c.Mariampole, Andrupenes
pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.4. N. L. un K. L.
Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/211) par ziņu
anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu N. L. un K. L. adresē: “Bigači”, c.Mariampole,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. L. un K. L. adresē: “Bigači”, c.Mariampole,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dagdas novadā
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā
ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu Dagdas novadā ”. /Pielikumā/
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)
atzinuma sniegšanai.
3. Par pieņemto aizliegumu informēt blakus esošās pašvaldības, Zemkopības ministriju,
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības
dienestu.
9. §
Par konkursu “Lauksaimnieks 2016”

/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību, un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izsludināt Dagdas novada pašvaldības konkursu „Lauksaimnieks-2016” (turpmāk tekstā Konkurss).
2. Dagdas novada pašvaldības pārvaldēm izvirzīt dalībai pretendentus Konkursam līdz
2016.gada 1.jūnijam.
3. Konkursa pieteikuma anketas nomināciju grupās iesniegt Dagdas novada pašvaldības
Konkursa vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija) izvērtēšanai līdz
2016.gada 10.jūnijam.
4. Noteikt, ka konkursa pretendentu izvērtēšana norisināsies no 15.jūlija līdz 1.septembrim.
5. Noteikt, ka Vērtēšanas komisija Konkursā vērtēs zemnieku, piemājas saimniecības, SIA
un lauku sētas saskaņā ar vērtēšanas tabulu (Pielikumā) šādās grupās ar pamatnozari:
5.1. augkopībā;
5.2. lopkopībā;
5.3. bioloģiskajā lauksaimniecībā;
5.4. biškopībā;
5.5. augļkopībā;
5.6. dārzeņkopībā;
5.7. tūrismā;
5.8. akvakultūrā;
5.9. mājražošanā.
6. Noteikt, ka katrā no 5.punktā minētajām pamatnozarēm kā atsevišķu nomināciju „Gada
iesācējs lauksaimniecībā” vērtēt tās saimniecības, kuru saimnieciskās darbības termiņš
nepārsniedz 2 gadus.
7. Noteikt, ka no katra pagasta var pieteikt vismaz pa vienai zemnieku, piemājas
saimniecībai, SIA un lauku sētai katrā grupā, ar nosacījumu, ka minētie subjekti
iepriekšējo triju gadu laikā nepiedalījās Dagdas novada pašvaldības konkursā
„Lauksaimnieks”.
8. Konkursa Vērtēšanas komisiju izveido domes priekšsēdētāja ar rīkojumu.
9. Konkursa organizēšanai un uzvarētāju apbalvošanai piešķirt EUR 2500 (divi tūkstoši
pieci simti euro) no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai izdevumiem (kods
08.200) plānotajiem līdzekļiem.
10. Konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana notiks Dagdas novada lauksaimnieku
pasākumā.
10. §
Par līdzfinansējumu piemiņas plāksnes izgatavošanai priesterim J.Vasilevskim
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi biedrības “Latgalieši”, reģ. Nr.50008091141, juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, vēstuli ar aicinājumu piedalīties un finansiāli atbalstīt
projektu “Memoriālās plāksnes izgatavošana priesterim, kanoniķim, rakstniekam un
publicistam Janam Vasilevskim”, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra

noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt biedrībai “Latgalieši” memoriālās plāksnes izgatavošanai priesterim, kanoniķim,
rakstniekam un publicistam Janam Vasilevskim un tās uzstādīšanai Asūnes baznīcā
līdzfinansējumu EUR 600 (seši simti euro) no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas,
kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)
plānotajiem līdzekļiem.
2. Noslēgt līgumu ar biedrībai “Latgalieši” par minētā Projekta līdzfinansēšanu.
11. §
Par telpu patapinājumu biedrībai “OrhidejasS”
/Ziņo L.Žeimote/
Sakarā ar biedrības “OrhidejasS”, reģ. Nr.40008202730, juridiskā adrese: “Ausekļi”,
Andzeļi, Andzeļu pag., iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas pašvaldības ēkā “Zīles1”,
Andzeļos, biedrības darbības pilnveidošanai un projektu īstenošanai, ņemot vērā, ka biedrībai
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nodot biedrībai “OrhidejasS” patapinājumā pašvaldībai piederošajā ēkā Andzeļos, „Zīles
1”, 5 (piecas) telpas 52,92 kv.m. kopplatībā, ar 2016.gada 22.martu uz 7 (septiņiem)
gadiem.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti parakstīt patapinājuma līgumu ar
biedrību “OrhidejasS”.
12. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
un papildatvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1.daļu, Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.8.punktu, kā arī saskaņā ar Dagdas novada
pašvaldības nolikuma 19.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, 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 jautājuma lemšanā nepiedalās S.Viškure, R.Azins, A.Viškurs, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei par darba laika periodu no
2015.gada 5.janvāra līdz 2016.gada 4.janvārim:

1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – četras kalendāra nedēļas – no 2016.gada 4.aprīļa
līdz 2.maijam (ieskaitot);
1.2. apmaksāto papildatvaļinājumu – 10 darba dienas – no 2016.gada 3.maija līdz
17.maijam (ieskaitot).
2. Noteikt, ka S.Viškures prombūtnes laikā – no 2016.gada 4.aprīļa līdz 17.maijam
(ieskaitot) – Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Domes
priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
13. §
Par dzīvojamās platības piešķiršanu P. J.
/Ziņo R.Azins/
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 8.marta lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu P. J., 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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt P. J. dzīvokli (1-istabas, kopplatība 14,10 m2, bez labierīcībām) - pašvaldībai
piederošajā mājā „Apsīšu mājas”-7, Kazimirova, Andrupenes pag., no 2016.gada 1.aprīļa
uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar P.J..
3. Uzlikt par pienākumu P.J. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Apsīšu mājas”-7,
Kazimirova, Andrupenes pag., Dagdas nov.
14. §
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, izsole
netiks rīkota, jo 03.02.2016. tika saņemts pieteikums no G. R. par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kā
arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu G. R. par
nosacīto cenu EUR 1 860,- (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit euro).
2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §

Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, izsole netiks
rīkota, jo 16.02.2016. tika saņemts pieteikums no S. N. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kā arī pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu S. N. par nosacīto
cenu EUR 1 190,- (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro).
2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā,
izsole netiks rīkota, jo 05.03.2016. tika saņemts pieteikums no J. S. par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, Dagdas
novadā, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2)
daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu J. S. par
nosacīto cenu EUR 650,- (seši simti piecdesmit euro).
2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis, S.Viškure/
17.1. “Kliņģerītes”, Ezernieku pagastā
Izskatot A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.02.2016.) par
īpašuma
“Kliņģerītes” sadali un pamatojoties uz 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, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
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 “Kliņģerītes”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 005 0261,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Kliņģerītes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
007 0179 (2,1 ha) nosaukumu “Meža Kliņģerītes”, nosakot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.2. “Siliņi” Andrupenes pagastā
Izskatot A. A. un A. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2016.) par īpašuma
“Siliņi” sadali un pamatojoties uz 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, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
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 “Siliņi”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 008 0186, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Siliņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008
0187 (2,6 ha) nosaukumu “Ciedras”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.3. “Robežnieki” Šķaunes pagastā
Izskatot J. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.03.2016.) par īpašuma “Robežnieki”
sadali un pamatojoties uz 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,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
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 “Robežnieki”, Šķaunes pagastā, kadastra Nr.6092 006 0042,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Robežnieki” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6092 002 0090 (0,8 ha) un 6092 005 0195 (16,9 ha) nosaukumu “Kamaldiņas”, saglabājot
tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

1.

Ezernieku pagasts

K. Z.

6056 006 0185

6,2

2.

Ezernieku pagasts

M. S.

6056 004 0475

0,11 (daļa no z.g.)

3.

Konstantinovas pagasts

S. B.

6076 004 3457

0,06 (daļa no z.g.)

4.

Šķaunes pagasts

A. A.

6092 006 0441
6092 006 3395
6092 006 3399

3,0
0,5 (daļa no z.g.)
0,4 (daļa no z.g.)

5.

Šķaunes pagasts

Š. G.

6092 006 3290
6092 006 3289
6092 006 3291

1,2
1,0
0,03

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām
19. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes 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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, 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.

Pagasts

Nomnieks

1.

Andrupenes
pagasts

J. Z.

2.

Bērziņu pagasts z/s “Jaunkalni”

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

6042 005 0153

0,14
(1/6 d.d.)

10

6050 002 0123

1,4

5

3.

Dagdas pagasts

4.

SIA “Valmeks”

6054 002 0095

5,1097

10

Konstantinovas A. N.
pagasts

6076 003 0217

3,0

3

5.

Ezernieku
pagasts

K. N.

6056 004 0475

0,11
(daļa no z.g.)

10

6.

Šķaunes pagasts V. Š.

6092 006 3290

1,0
(daļa no z.g.)

10

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām.
20. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2016. Gada
3.marta protokolu Nr.3,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt 2016.gada 3.marta zemes nomas tiesību izsoles rezultātus:
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Brīveri” zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ar 01.04.2016.
uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0054 4,5 ha
platībā.
Noteikt zemes nomas maksu 2,5% no kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
z/s “Brīveri”
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2. Piešķirt G. Š. zemes nomas tiesības uz 3 gadiem ar 01.04.2016. uz rezerves zemes fonda
iekļautu zemes gabalu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0414 3,6 ha platībā.
Noteikt zemes nomas maksu 21,5% no kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
G. Š..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Lībiņi” zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ar 01.04.2016.
uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0507 1,2 ha
platībā.
Noteikt zemes nomas maksu 22,5% no kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
z/s “Lībiņi”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un saskaņā ar personīgajiem iesniegumiem,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas tiesības sekojošām personām:
Nr.
p.k.

Pagasts

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

1.

Andrupenes

A. N.

6042 011 0070
6042 011 0190
6042 011 0196
6042 011 0197
6042 011 0198

8,7(daļa no z.g.)
1,7
1,3
1,4
0,8

10

2.

Šķaunes

A. B.

6092 001 3101

1,0 (daļa no z.g.)

10

3.

Šķaunes

A. A.

6092 006 3290

2,5 (daļa no z.g.)

10

4.

Šķaunes

Ē. P.

6092 006 3392
6092 006 3289
6092 006 3288
6092 006 0293

1,3
1,0 (daļa no z.g.)
0,5 (daļa no z.g.)
0,65 (daļa no z.g.)

10

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
22. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstu,
uz kuriem izbeigtas nomas tiesības.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes

Zemes vienības statuss

Platība
(ha)

rezerves zemes fonds

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 002 0024

rezerves zemes fonds

6042 002 0025

1,3

pašvaldībai piekritīga

6042 006 0216

2,3 (daļa no z.g.)

0,19

5.

pagasts
Andrupenes
pagasts
Bērziņu pagasts

6.
7.

Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts

8.

Bērziņu pagasts

9.

Bērziņu pagasts

4.

10. Bērziņu pagasts
11.

Bērziņu pagasts

12. Bērziņu pagasts
13. Bērziņu pagasts
14. Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
16.
pagasts
Konstantinovas
17.
pagasts
15.

18. Svariņu pagasts
19. Šķaunes pagasts
20. Šķaunes pagasts
21. Šķaunes pagasts

zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme

6042 007 0070

2,4 (daļa no z.g.)

6050 003 0135

1,14

6050 003 0233
6050 004 0184

0,48
1,5

6050 004 0185

4,0

6050 004 0390

0,9

6050 004 0391

2,8

6050 004 0397

2,7

6050 004 0412

0,3

6050 005 0035

4,0

6056 006 0185

6,2

6076 004 0219

0,4

6076 004 0126

0,52

6076 004 0201

0,8

6090 001 3375

2,9

6092 001 0164

0,9

6092 001 3138

3,0 (daļa no z.g.)

6092 006 0441

3,0

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada
15.aprīlim.
23. §
Par grozījumiem zemes nomas līgumos
/Ziņo J.Priluckis/
23.1. ar J. R.
Izskatot J. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.03.2016.) un pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Samazināt ar 01.04.2016. J. R. iznomātās zemes platību no gabala ar kadastra apzīmējumu
6042 006 0216 no 5,4 ha uz 1,0 ha
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti veikt grozījumus J.R. zemes
nomas līgumā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.2. ar z/s “Kalnu mājas”
Izskatot zemnieku saimniecības “Kalnu mājas”, reģ Nr.41501015127, juridiskā adrese
“Kalnu mājas”, Domoriški, Andzeļu pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
16.02.2016.) un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Samazināt ar 01.04.2016. z/s “Kalnu mājas” iznomātās zemes platību no gabala ar
kadastra apzīmējumu 6044 001 0041 no 9,2 ha uz 3,5 ha.
2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti veikt grozījumus zemnieku
saimniecības “Kalnu mājas” zemes nomas līgumā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par adrešu piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
“Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0183,
piešķirt adresi “Palejas”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.
Telpu grupām piešķirt sekojošas adreses:
Dzīvoklim Nr.1 – “Palejas”-1, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Dzīvoklim Nr.2 – “Palejas”-2, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Dzīvoklim Nr.3 – “Palejas”-3, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Dzīvoklim Nr.4 – “Palejas”-4, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Pielikumā ēkas izvietojuma shēma.
2. Dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0509,
piešķirt adresi “Kantori”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.
Telpu grupām piešķirt sekojošas adreses:

Dzīvoklim Nr.1 – “Kantori”-1, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Dzīvoklim Nr.2 – “Kantori”-2, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Dzīvoklim Nr.3 – “Kantori”-3, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Pielikumā ēkas izvietojuma shēma.
3. Veikt grozījumus Dagdas novada domes 23.01.2014. lēmumā “Adresācijas jautājumi”
( protokols Nr.2, 19.§) un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“ 2. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0183 003 mainīt adresi no "Palejas", Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov., uz "Baznīca", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV
5692.”
25. §
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 2013.gada 27.martā apstiprināto
Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Andzeļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044
001 0150 (9,85 ha) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz
mežsaimniecības zemi, kods 0201.
26. §
Par zemes gabala platības 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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Precizēt zemes gabala Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0082
platību – 3,7 ha.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0082 robežu shēma.
27. §
Par zemes nodošanu apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/

27.1. A. S., Andzeļu pagastā
Izskatot V. F. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.03.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut V. F. nodot apakšnomā A. S. zemes gabalus Andzeļu pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6044 005 0068 (1,0 ha) un 6044 003 0028 (1,25 ha) līdz 2020.gada
31.decembrim.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram ir
nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.2. A. M., Dagdas pagastā
Izskatot V. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.03.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut V. G. nodot apakšnomā A. M. zemes gabalu Dagdas pagastā ar kadastra
ap9īmējumu 6054 005 0177 (2,8 ha) līdz 2017.gada 12.martam.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram ir
nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā
Izskatot SIA “Kokvalde”, reģistrācijas Nr.40003783354, juridiskā adrese Ērkšķu iela
1A, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.03.2016.) un pamatoties uz Zemes ierīcības
likumu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā, sadalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0213 divos zemes gabalos – 7,4 ha un
24,7 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

29. §
Par Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar izmaiņām Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu struktūrā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt, ka Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja Aivara TRŪĻA atvaļinājuma
vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā pienākumus veiks Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis ANDŽĀNS.
30. §
Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei PI “Pilsētsaimniecība”
un Andrupenes pagasta pārvaldei
/Ziņo I.Pauliņš; R.Nipers, V.Stikuts, L.Žeimote /
Lai realizētu likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas un nodrošinātu pašvaldības iestādes ar šo funkciju veikšanai nepieciešamo
autotransportu, saskaņā ar pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras “Autotransporta iegāde
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai” (ident. Nr. DNP 2016/6) rezultātiem, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22. un 22.1 pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī pašvaldības 18.02.2016.
Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts),
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā
2 (divu) mazlietotu transportlīdzekļu iegādei pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai PI “Pilsētsaimniecība” un Andrupenes pagasta pārvaldes vajadzībām:
1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2016.gada aprīlis;
1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2017.gada martam.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
Sēdi slēdz plkst. 16:45.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 18.martā

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
2016.gada 17.marta sēdē
(protokols Nr.4, 1.§)

Nolikums par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu
„SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2016”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12. panta un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projekti
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2016”
(turpmāk – Konkurss).
Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem (turpmāk – Finansējums), kopā EUR 5000.00.
Uz Finansējumu var pretendēt projektu grupa, kas sastāv no vismaz 5 (pieciem) novada
iedzīvotājiem (turpmāk – Grupa). Katras Grupas dalībnieki drīkst piedalīties tikai vienā
projektu grupā. Grupa var būt:
3.1. biedrība vai nodibinājums;
3.2. nereģistrēta iedzīvotāju grupa;
3.3. Grupas dalībnieku vecums: projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam;
3.4. pārējo dalībnieku vecums nav ierobežots.
Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst visiem no šiem
nosacījumiem:
4.1. rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā;
4.2. būs publiski pieejami;
4.3. tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija
sastāv no pieciem dalībniekiem. Komisijas dalībnieks nevar būt nevienas projekta Grupas
sastāvā. Darbs Komisijas sastāvā ir brīvprātīgs un tiek veikts bez atlīdzības.
Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2016.gada
6.maijam. Komisijas lēmums ar Konkursa rezultātiem tiks paziņots Konkursa dalībniekiem,
sūtot uz pieteikumā noradīto e-pasta adresi. Apstiprinātie projekti īstenojami no 2016.gada
23.maija un pabeidzami ne vēlāk kā 2016.gada 30.septembrī.
Paziņojums par Konkursu tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un
Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas novada ziņas”.
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8. Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai vietnē www.dagda.lv vai saņemams bez
maksas, drukātā veidā Domē, Alejas ielā 4, Dagdā, Attīstības un plānošanas nodaļā 2.stāvā,
uzreiz pēc Konkursa izsludināšanas.
II. Konkursa mērķi un nosacījumi

11. Konkursa mērķi ir finansiāli atbalstīt:
11.1. Grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju
un viesu labumam;
11.2. iespēju Grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
11.3. pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.

12. Projektam noteikts šāds finansējums:
12.1. Vienam projektam var piešķirt Finansējumu ne vairāk kā EUR 500.00
12.2. Projekta grupai jānodrošina pašu ieguldījums 100% apmērā no pieprasītās
summas.
12.3. Pašu ieguldījumu var nodrošināt ar:
12.3.1. preču, materiālu, pakalpojumu vērtību, pamatojot to ar attaisnojuma
dokumentiem.
12.3.2. brīvprātīgo darbu, saskaņā ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa
likmi, pamatojot to ar brīvprātīgā darba uzskaites tabeli. (pielikums Nr.7).
12.4. ja projektā paredzēts iegādāties stādmateriālu (košumkrūmus, koku, puķu stādus
u.c.), tad to vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no pieprasīta finansējuma apmēra.
13. Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas:
13.1. inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
13.2. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā
ar šī nolikuma 14.punktā uzskaitītajām izmaksām.
14. Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas:
14.1. Pakalpojumu izmaksas, kuras saistītas ar mērķa sasniegšanu, piemēram, kāpņu
telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma
aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums, u.c.;
14.2. pieteikuma sagatavošanas izmaksas ;
14.3. prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā
iesaistītajām personām;
14.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
14.5. inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa var izmantot turpmākajā savā
darbībā, vai gūt no tā ienākumus;
14.6. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
14.7. izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu un izmaksas, kas jau tiek
finansētas no citiem finanšu avotiem.
15. Konkursam var pieteikt projektus, kuriem nav piešķirts cits finansējums no kārtējā gada
Dagdas novada pašvaldības budžeta vai kāda cita fonda līdzekļiem.
16. Konkursa ietvaros katra Grupa var iesniegt vienu projekta pieteikumu.
17. Konkursa ietvaros netiek vērtēti pieteikumi par tādu projektu īstenošanu, kuros nepiedalās
dalībnieki no Dagdas novada, kas tiek īstenoti ārpus Dagdas novada teritorijas vai kuru
radīto labumu guvēji nav Dagdas novada iedzīvotāji.
18. Projektu piemēri:
18.1. daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu uzlabošana;
18.2. daudzdzīvokļu ēkas teritorijas labiekārtošana;
18.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un atjaunošana;
18.4. sporta laukumu vietu ierīkošana;
18.5. dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;
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18.6. brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabošana un izveidošana;
19. Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas
nodaļa - tālrunis 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv
III. Pieteikuma iesniegšana
20. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 6.maijam plkst. 16:00 (turpmāk
– Termiņš).
21. Projekta pieteikums sastāv no:
21.1. Pavadvēstules ar norādi “Konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2016”” ar vēstulē
norādīto pievienoto dokumentu un lappušu skaitu.
21.2. pilnībā aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
21.3. projekta vadītāja CV;
21.4. attiecīgās saskaņojuma lapas ja paredzēta projekta īstenošana kopīpašumā
(4.pielikums),
vai ja paredzēta projekta īstenošana pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā
nekustamā īpašumā, atbalsta pretendents iesniedz saskaņojumu ar attiecīgās
pagasta pārvaldes vadītāju par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības
valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā (5.pielikums).
22. Grupa iesniedz projektu pieteikumu:
22.1. līdz Termiņam:
22.1.1. Domē, Alejas ielā 4, Dagdā papildus projektu pieteikumu tā iesniegšanas
dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi artjoms.gekiss@dagda.lv
22.1.2. ar pasta zīmogu ne vēlāk kā divas dienas pirms Termiņa, sūtot pa pastu uz
adresi Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, papildus projektu
pieteikumu tā nosūtīšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi
artjoms.gekiss@dagda.lv
23. Pieteikumi, kas nav sagatavoti saskaņā ar šo nolikumu, vai arī ir iesniegti pēc Termiņa, tiek
noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Projekta pieteikums netiek izsniegts atpakaļ iesniedzējam.
IV. Projektu vērtēšana pirms Finansējuma piešķiršanas

24. Komisija izskata visus iesniegtos projektu pieteikumus un novērtē tos pēc kritērijiem
(2.pielikums) un par to, kurus projektus atbalstīt, ja pieteikto projektu skaits pārsniedz
atbalstāmo projektu skaitu, atbilstoši saņemtajam vērtējumam.
25. Kvalitatīvu projekta pieteikumu raksturo tas, ka iecerētais projekts ir detalizēti un pilnībā
aprakstīts, skaidri formulēti projekta mērķi, mērķauditorija un sagaidāmie rezultāti, loģiski
izklāstītas plānotās aktivitātes dažādos projekta posmos, budžeta precizitāte un izmaksu
pamatotība, un – ja nepieciešams - paredzēti mehānismi līdzfinansējuma piesaistei.
26. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli
tiek glabāti pašvaldībā atbilstoši lietvedības prasībām.
27. Ja Komisijas dalībnieks ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma
izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas dalībniekus un nepiedalās šā pieteikuma
vērtēšanā.
28. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
29. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Grupas pieprasīt
papildu informāciju par projektu.
30. Komisijas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Termiņa beigām.
31. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas
dalībnieku skaita. Lēmumu par Finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem pieteikumiem
pieņem ar balsu vairākumu.
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32. Komisija pieņem lēmumu, kādā apmērā un kādām izmaksu pozīcijām Finansējums tiek
piešķirts. Komisija var noteikt, ka Finansējums tiek piešķirts pa daļām.
33. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt Finansējumu.
34. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Konkursa Komisijas sēdes Komisijas sekretārs
elektroniski informē Grupu par Komisijas lēmumu.
35. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Dagdas novada ziņas”.
V. Projektu īstenošana un norēķinu kārtība
39. Apstiprināto projektu īstenotāji slēdz līgumu (6.pielikums) ar Pašvaldību par projekta
īstenošanu.
40. Projekta izdevumu finansēšanai Grupa iesniedz Pašvaldībai rēķinu ar Pašvaldības
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu.
41. Projekta īstenošanas gaitā Grupa plāno un nodrošina vismaz vienu ar projekta īstenošanu
saistītu informatīvo pasākumu. Grupa nodrošina, lai visos ar projektu saistītajos
informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās
runās būtu iekļauta atsauce par Konkursa organizētāju un piešķirto Finansējumu.
42. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko Grupa veic projekta īstenošanas gaitā, jāatbilst attiecīgo
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šim mērķim nepieciešamās atļaujas,
saskaņojumus u.c. nodrošina Grupa.
43. Grupa saglabā visus izmaksas attaisnojošos dokumentus, kas sagatavojami, norādot ar
Grupu noslēgtā līguma numuru un projekta nosaukumu, un pievieno tos projekta pārskatam.
VI. Projektu vērtēšana pēc projektu īstenošanas
45. Projektu īstenotāji iesniedz projekta pārskatu (3.pielikums) ne vēlāk kā 2016.gada
15.oktobrī.
46. Komisija apmeklē visas īstenoto projektu vietas un sēdē balsojot izvēlas labāko projektu,
ņemot vērā projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku skaitu, labuma guvēju skaitu, kā arī
vērtējot projekta informatīvo pasākumu panākumus konkursa publicitātes veicināšanā.
47. Ja projekts ir pasākums ar konkrētu norises datumu, projekta īstenotājiem ir pienākums par
šo datumu informēt projekta koordinatoru vismaz 10 (desmit) dienas pirms pasākuma
norises, lai tiktu rasta iespēja pieaicināt Komisijas dalībniekus.
48. Visu projektu rezultāti tiek apkopoti un prezentēti Dagdas novadā rīkoto Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svinību laikā. Katrai projekta grupai tiek pasniegts
apliecinājums par dalību Konkursā.
VI. Noslēguma jautājums

49. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

4

1.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. Projekta nosaukums
Nosaukumam jāietver projekta satura ideju!

2. Projekta grupa
Projekta grupas nosaukums
Projekta vadītāja vārds, uzvārds,
dzimšanas datums, mēnesis, gads
Adrese saziņai par projektu
Kontakttālrunis

E-pasts

3. Projekta īstenošanas termiņš
Ievērojiet, ka konkursā īstenojamo projektu pabeigšanas termiņš ir 2016.gada 30.septembris.

4. Projekta kopsavilkums
Lūdzu, kodolīgi aprakstiet sava projekta ieceri, ietverot informāciju par situāciju pirms
projekta īstenošanas, kas raksturotu projekta nepieciešamību, projekta mērķi, ieguvējus no
projekta! Līdz 50 vārdiem.

5. Projekta mērķis
Vienā teikumā vai frāzē. Mērķim jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes
uzlabošanu savā apkārtnē.
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6. Projekta uzdevumi ne vairāk kā trīs
1.
2.
3.
7. Situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem – kāpēc projekts jāīsteno, kas būs ieguvēji, kāda būs
projekta rezultātu ilgtspēja! Līdz 75 vārdiem.

8. Projekta aktivitāšu apraksts
Lūdzu, aprakstiet plānotās aktivitātes! Ne vairāk kā pāris rindas par katru aktivitāti.
Aktivitāšu īstenošanas grafiks aizpildāms 13.punktā.

9. Informācija par projekta grupu
Norādiet dalībnieku vārdus, uzvārdus un pāris vārdos raksturojiet viņus (piemēram,
A.
skolnieks, pensionēts aktieris, trīs bērnu māmiņa, uzņēmējs atvaļinājumā). Atcerieties, ka
grupā jābūt vismaz 5 dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet sarakstu ar papildu
numerāciju.
Nobeigumā aprakstiet grupu kopumā – varat minēt tās veidošanos, kopējo vēsturi,
B.
intereses vai jebkādu citu attiecināmu informāciju - ne vairāk kā 5 rindiņas.
A. 1.
2.
3.
4.
5.
B.

10. Informatīvie pasākumi
Lūdzu, uzskaitiet, kā plānojat informēt iedzīvotājus par savu projektu un tā rezultātiem, vai
domājat jau pašā īstenošanā iesaistīt papildu palīgus.
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11. Paredzamie rezultāti
Numurējiet un aprakstiet plānotos projekta rezultātus. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet
sarakstu ar papildu numerāciju.
1.
2.
3.
12. Projekta budžets
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu
ailes.
Aktivit
ātes
Mērvie Daudzu
Nr. Izmaksu veids
Nr. *
nība
ms

Plānotās
izmaksas
(EUR)

No
pieprasītā
finansēju
ma
(EUR)

Pašu
ieguldīju
ms**
(EUR)

1.

2.

3.

...
Kopā:
* Aktivitāšu grafikā (13.punktā.)
** Pašu ieguldījumam jābūt vismaz pieprasītā finansējuma apmērā (summējot visas
izmaksas)
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13.

Aktivitāšu grafiks
Jābūt saskaņotam ar citām veidlapas daļām t.sk. 3., 8. un 12. punktu.
2016.

Nr.

Aktivitāte

V

VI

VII VIII IX

Atbildīgā
persona**

1.
2.
3.
4.
...
...

Projekta gaitas un rezultātu foto
dokumentēšana
Projekta īstenošanas pārskata
sagatavošana un iesniegšana

** vārds, uzvārds - jābūt minētai starp personām, kas uzskaitītas 9.punktā
Projekta vadītāja paraksts:

_______________________________________
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2.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

Projekta vērtēšanas kritēriji pirms projekta īstenošanas

Vērtēšanas kritērijs

Apraksts

Vērtējuma
skala

Sabiedriskais
nozīmīgums

Projekta rezultāti un labumi ir publiski
pieejami (izslēdzošs kritērijs).
Projekts būtiski uzlabo sabiedrības dzīves
kvalitāti.
Dalībnieku skaits, kas piedalās projekta
ieviešanā.

5-10

Konkursa projekta
praktiskā īstenošana

Cik ekonomiski izdevīgi, finansiāli pamatoti
un kontrolējami projekts
var tikt īstenots. Projekta dalībnieku
motivācija.
Idejas apraksts ir skaidrs un saprotams

3-7

Radošā pieeja

Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte,
novatorisms

1-3

Rezultātu ilgtspēja

Projekta rezultāti ir vienreizēji vai labums
gūstams ilgākā laika periodā.

1-3

Projekta pieteikums

1-3

9

3.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS
Šajā pārskatā projekta īstenotājam (projekta grupai) ir jāraksturo paveiktais darbs –
jāizklāsta, kādus rezultātus izdevās sasniegt, kāda bija projekta gaita, kas piedalījās, ko
katrs darīja.
Tāpat jānorāda, kādas izmaiņas piedzīvoja projekts īstenošanas gaitā un kādēļ.
Izklāstiet, ja bija kādi īpaši apstākļi un kā tie ietekmēja projektu. Raksturojiet, kā
projektu uztvēra apkārtējie.

Pievienojiet pamatojuma dokumentus Finansējuma izlietojumam!
Pievienojiet vismaz 10 fotogrāfijas (elektroniskā formātā) un sarakstā uzskaitiet to nosaukumu
un pretī – to aprakstu.
1. Projekta nosaukums
Nosaukumam jāsakrīt ar projekta pieteikuma veidlapā norādīto

2. Projekta rezultāti Pastāstiet,
kas ir paveikts.

Vai projektu izdevās īstenot tā, kā sākotnēji plānojāt? Vai projekta mērķis tika sasniegts?
Ja nē, kas notika citādāk?

3. Projekta mērķgrupa
Aprakstiet projekta mērķgrupu. Kādas iedzīvotāju grupas guvušas vislielāko labumu projekta
īstenošanas rezultātā? Raksturojiet, kāda ir projekta ietekme uz šo mērķgrupu.
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4. Projekta ietekme
Ko īstenotais projekts dod vietējiem iedzīvotājiem? Vai uzlabojusies dzīves kvalitāte
novadā? Kā tas izpaužas? Kādu ieguldījumu projekts devis novada problēmu risināšanā?

5. Projekta īstenošana
Norādiet, cik cilvēku iesaistījās projekta īstenošanā. Īsi raksturojiet, kā darbojās projekta
grupa. Pastāstiet arī, ja piedalījās neplānoti dalībnieki.

6. Īpašie apstākļi
Vai projekta gaitā notika kas neparedzēts, kas būtiski ietekmēja projekta gaitu – veicināja
īstenošanu vai, iespējams, kavēja tā norisi.

7. Atziņas
Vai rezultāts atbilst sākotnējam redzējumam? Vai novada iedzīvotāji un viesi interesējas par
jūsu paveikto darbu? Kādas atsauksmes esat dzirdējuši?

8. Ieteikumi
Aprakstiet, ja jūsu grupai ir kādi ieteikumi, kas saistīti ar šādu konkursu rīkošanu vai
iedzīvotāju pašu īstenojamu darbu veicināšanu nākotnē.

9. Piešķirtā finansējuma izlietojums
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu ailes.
Nr. Izmaksu veids

Plānotās
izmaksas

Izlietotā
summa

Pamatojuma dokuments

1.
2.
11

3.
...
Kopā:
Atlikums (ja ir):
Pārskatam jāpievieno visus pamatojuma dokumentu oriģinālus!
10. Fotogrāfiju saraksts
Fotogrāfijām jāsniedz pilnvērtīgs priekšstats gan par projekta gaitu, gan tā rezultātiem. Šajā
sadaļā pievienojiet arī informāciju par afišām, videomateriāliem, programmiņām u.tml.
Nr. Fotogrāfijas nosaukums

Komentārs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Projekta vadītāja paraksts:

_______________________________________
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4.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

SASKAŅOJUMA LAPA
_______, Dagdas novadā
2016.gada ___._________
Sakarā

ar

___________________________________________________

ierosinājumu

(projekta grupas nosaukums)

__________________________________________________________________________,
(paredzamās darbības adrese )
veikt ______________________________________________________________________,
(darbības apraksts)

mēs, mājas ______________________________________________ kopīpašnieki,
(adrese)
saskaņojam
projekta „_________________________________________________________” ieceri
(projekta nosaukums)

saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem:
Dzīvokļa Nr.

Īpašnieka vārds, uzvārds

Saskaņojuma datums

Paraksts

1

2

3

4

13

1

2

3

4

Saskaņojuma ar zemes īpašnieku, ja atšķiras no ēkas īpašnieka/iem
______________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Saskaņošanu veica __________________________________________________________
(vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis)

______________________________________________________________________
(datums, paraksts)
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5.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

SASKAŅOJUMA LAPA
(pašvaldības valdījumā vai īpašumā esoša zemes teritorija)
Dagdā, Dagdas novadā
2016.gada ___._________

Sakarā

ar

_______________________________________________

ierosinājumu

(projekta grupas nosaukums)

veikt
_____________________________________________________________________________,
(darbības apraksts)

pašvaldība kā zemes__________________________________________________
(adrese)
īpašnieks, saskaņo projekta
„_____________________________________________________________________”
(projekta nosaukums)

ieceri saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem.

Saskaņošanu veica
_________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)
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6.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

LĪGUMS Nr. _____
Par projekta finansēšanas un realizācijas kārtību
Dagdā

2016.gada ________

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība), tās izpilddirektora
XXXXXXXXXXX personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un
projekta darba grupa „...................................” (turpmāk tekstā – Īstenotājs), tās
kontaktpersona ................................, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – Puses),
noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Šis līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības

starp Pusēm, realizējot darba grupas projektu „_________”
1.2. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un
veikšanai, kas ir vērsta uz projekta īstenošanu.
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šis līgums tiek slēgts pamatojoties uz:

2.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu un tam klāt pievienotiem
dokumentiem (turpmāk tekstā – Projekta iesniegums);
2.1.2. Projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2016” projektu izvērtēšanas
komisijas sēdes lēmumu;
2.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar apstiprināto Projekta iesniegumu.
2.3. Projekta iesniegums ietver sevī visus nepieciešamos dokumentus, tai skaitā budžetu,
aprakstus, skices u.c., kuri netiek atgriezti Īstenotājam un glabājas Dagdas novada
pašvaldībā;
2.4. Projekta īstenošanas laiks tiek noteikts līdz 2016.gada 30.septembrim.
2.5. Šis līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no
kuriem viens glabājas Pašvaldībā, viens pie Īstenotāja.
2.6. Šis līgums ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei .
3. FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Projekta kopējais finansējums sastāda EUR ____. Finansējums izlietojams Projekta

iesniegumā norādīto pasākumu realizācijai, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
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3.2. Maksājumi no Finansējuma Projekta budžetā paredzētajiem pasākumiem veicami

projekta īstenošanas ietvaros.
3.3. Projekta izdevumu finansēšanai Īstenotājs iesniedz Pašvaldībā rēķinu ar Pašvaldības
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu.
3.4. Pašvaldība veic rēķina apmaksu 10 darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas .
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Īstenotājs pirms Projekta realizācijas darbu uzsākšanas apņemas nepieciešamības

gadījumā, ja to prasa Projekta specifika, saņemt visas nepieciešamās atļaujas no LR
kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta realizāciju atbilstoši Projekta
iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei.
4.2. Īstenotājs Projekta realizācijas darbu izpildes gaitā apņemas:
4.2.1. veikt Projekta realizācijas darbu izpildi saskaņā ar Projekta iesniegumā
norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas prasībām;
4.2.2. izmantot Finansējumu Projekta realizācijas darbu izpildes nodrošināšanai
saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas
prasībām;
4.2.3. Projekta īstenotāja pienākums ir veikt objekta un realizēto darbu
dokumentēšanu fotogrāfijās (pirms darbu veikšanas, darbu gaitā, pēc
paveiktajiem darbiem).
4.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā informēt projekta
koordinatoru Dagdas novada pašvaldībā Artjomu Gekišu (kontakttālrunis:
65681437, e-pasts: artjoms.gekiss@dagda.lv), saskaņā ar šī līguma
noteikumiem, par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām darba
uzdevumā noteikto aktivitāšu realizācijai (ja kādu no aktivitātēm kaut kādu
iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt), ar to saistītām izmaiņām Finansējuma
izmantošanā un šī līguma izpildē.
4.2.5. iesniegt Pašvaldībai projekta īstenošanas pārskatu tiklīdz projekts ir pilnībā
īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.oktobrim.
4.2.6. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par
projekta īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu
izpildi.
4.2.7. Pašvaldība 2 (divu) nedēļu laikā no projekta īstenošanas pārskata
iesniegšanas iepazīstas un apstiprina to vai arī pilnīgi vai daļēji noraida, ja
tiek atklātas nepilnības, neprecizitātes vai citas nelikumības Projekta
realizācijas gaitā un Finansējuma izlietošanā, vai Īstenotājs nav iesniedzis
visus nepieciešamos dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai.
4.2.8. Ja Projekta realizācijā, Finansējuma izlietošanā tiek atklātas nepilnības vai
nelikumības, Pašvaldība brīdina par līguma vienpusēju laušanu, dodot
termiņu nepilnību novēršanai. Ja konstatētās nelikumības, nepilnības netiek
novērstas Pašvaldības noteiktajā termiņā, Īstenotājam ir pienākums atmaksāt
Pašvaldībai summu par jau apmaksātajiem rēķiniem pilnā apmērā.
4.2.9. Jebkuras citas darbības (pasākumi) no Īstenotāja puses, kas saistītas ar
pašvaldības finansējuma izmantošanu citiem Projektā nenorādītiem mērķiem,
bez saskaņošanas ar Pašvaldību, nav pieļaujamas.
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4.2.10. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Pašvaldībai vai Pašvaldības
pilnvarotām personām, visu dokumentāciju, ko tie uzskatīs par nepieciešamu
un pieprasīs no Īstenotāja. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar
Projekta realizācijas gaitu un nosūtīt savus ekspertus uz Projekta realizācijas
vietu.
4.2.11. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pašvaldībai radītiem
zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot šī līguma
nosacījumus un noteikumus.
4.2.12. Īstenotājam nav tiesību nodot trešajām personām ar šo līgumu uzņemtās
saistības.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Gadījumā, ja Īstenotājs 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, bez pamatota iemesla (iemeslu

par pamatotu vai nepamatotu atzīst Pašvaldība), neveic Projekta īstenošanu, tad
Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to
Īstenotājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
5.2. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Īstenotājs nepilda šī līguma
nosacījumus un noteikumus, ar to rakstiski paziņojot Īstenotājam 10 (desmit) darba
dienas iepriekš.
5.3. Visas šī līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tās ir
parakstījušas abas Puses.
5.4. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību
neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes
rezultātā, ko puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu
iestāšanos 10 darba dienu laikā jāinformē otra puse.
5.5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikās likumdošanā
noteiktā kārtībā.
6. PUŠU REKVIZĪTI
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000041224
Adrese: Alejas iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674
Konta Nr. LV72UNLA0050018182302
Banka: AS „SEB banka”

XXXXXXXXXXX
Adrese: xxxxxxxxxxxxxx
Dagdas novads, LVTel.xxxxxxxx,
e-pasts: xxxxxxx@xxxxxx.lv

______________________________________

_________________________________________

Izpilddirektors xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx
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7.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”

Brīvprātīgā darba uzskaites tabele
Projekta grupa
Projekta nosaukums
Projekta vadītājs

N.p.k.

Datums

Vārds uzvārds

Veiktās darbības

Nostrādā
tās
stundas

Paraksts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kopā pieaugušie
Kopā pusaudži

Apstiprinu

Projekta
vadītājs:
(Paraksts, vārds, uzvārds , datums)
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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
2016.gada 17.marta sēdē
(protokols Nr.4, 3.§)

KONKURSA
„Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
Konkurss „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” (turpmāk tekstā Konkurss) ir Dagdas novada pašvaldības rīkots pasākums “Ceļā uz Latvijas
simtgadi - 100 puķes savam novadam!”.
Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Dagdas novada teritorijas sakopšanā un
ainavas veidošanā ar moto: Ieceri! Izveido! Gūsti prieku pats un priecē citus!
1.2. Motivēt, atbalstīt un ieinteresēt novada iedzīvotājus, zemes īpašniekus
un komersantus sev piederošo īpašumu labiekārtošanā.
1.3. Veidot novadā tūrismam pievilcīgu vidi.
1.4. Apzināt, godināt un popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un
sasniegumus.
2. Konkursa norise
Konkurss notiek šādās nominācijās:
2.1. Sakoptākais ciems Dagdas novadā;
2.2. Sakoptākā lauku sēta Dagdas novadā;
2.3. Sakoptākā individuālā māja Dagdas novadā;
2.4. Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā Dagdas novadā;
2.5. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Dagdas novadā;
2.6. Sakoptākā iestāde Dagdas novadā;
2.7. Sakoptākais uzņēmums (zemnieku saimniecība) Dagdas novadā;
2.8. Sakoptākā tirgotava vai kafejnīca Dagdas novadā;

2.9. Pievilcīgākais tūrisma piedāvājums Dagdas novadā;
2.10. Speciālbalvas: „Skaistākais piemājas dārzs”, „Krāšņākā puķu dobe”,
“Oriģinālākais vai neparastākais košumdārzs” „Skaistāko un praktiskāko ideju
dārzs”, “Videi draudzīgākā sēta”.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursam var pieteikties Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošie
zemes, privātmāju, dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki vai citas
pilnvarotas personas, kas aktīvi darbojas, sekmējot lauku vides attīstību un
veidojot skaistu un sakoptu lauku sētu, daudzdzīvokļu māju, zemnieku
saimniecību, uzņēmumu, iestādi ar jaunām, neparastām idejām, atradumiem
un risinājumiem.
4. Konkursa nomināciju pieteikšana
4.1. Dalībai konkursā pretendentu var pieteikt (skat. 1.pielikumu) un izvirzīt
pašvaldības pārvalžu vadītāji, iestāde, uzņēmums, pats īpašnieks vai tā
pārstāvis, kā arī radi, draugi, kaimiņi un ikviens iedzīvotājs, kurš ir pamanījis
kādas nominācijas cienīgu pretendentu un iepriekš to saskaņojis ar īpašnieku.
4.2. Dalībai konkursā var pieteikties līdz 2016.gada 1.jūlijam, aizpildot
pieteikuma anketu attiecīgajā pagasta pārvaldē, Dagdas novada pašvaldībā
klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu uz epastu: dome@dagda.lv, tālr. 65681434. Pieteikuma anketa pieejama Dagdas
novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv .
4.3. Pieteikšanās Konkursam tiek izsludināta pašvaldības informatīvajā
izdevumā ‘’Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapa www.dagda.lv .
5. Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšana
5.1. Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu (skat. 2.pielikumu) veic konkursa
vērtēšanas komisija, kuras locekļu skaits un sastāvs tiek noteikts ar Dagdas
novada domes priekšsēdētāja rīkojumu. Komisija no sava vidus ievēl
priekšsēdētāju.
5.2. Konkursa vērtēšanas komisija trīs dienas pirms objekta vērtēšanas
saskaņo laikus ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pārvaldnieku un apseko
pieteiktos objektus.
5.3. Konkursa vērtēšanas komisija pieteiktos pretendentus vērtē katrā
nominācijā pēc komisijas apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.
5.4. Katrs komisijas loceklis aizpilda vērtēšanas tabulu (skat. 2.pielikumu) par
katru nomināciju, vērtējumu apliecinot ar savu parakstu.

5.5. Komisijas locekļi sarindo attiecīgās nominācijas pretendentus pēc to
rezultāta, ar visaugstāko punktu skaitu novērtējot labāko.
5.6. Par konkursa uzvarētāju nominācijā tiek atzīts tas dalībnieks, kurš
saņēmis visaugstāko punktu skaitu.
5.7. Komisija patur sev tiesības fotografēt vērtējamo īpašumu un iegūtos
materiālus izvietot pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”,
Dagdas novada mājas lapā www.dagda.lv
6. Uzvarētāju apbalvošana
6.1. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesīga apstiprinātā balvu fonda ietvaros
noteikt balvu sadalījumu pa nominācijām, kā arī piešķirt veicināšanas balvas.
6.2. Konkursa uzvarētāji tiks iepriekš informēti par konkursa rezultātiem.
6.3. Konkursa uzvarētāji tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju Dagdas
novada svētku pasākuma ietvaros.

Dagdas novada domes priekšsēdētāja

S.Viškure

1.pielikums
konkursa ”Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” nolikumam
PIETEIKUMS
Īpašnieka vai pārvaldnieka
vārds, uzvārds_____________________________________________________
Īpašuma adrese / nosaukums
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Īpašnieka kontaktinformācija:
tālrunis _____________________________________________
e-pasts ______________________________________________
Īss pieteiktā īpašuma apraksts un nominācija :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pieteicēja nosaukums /vārds, uzvārds
_________________________________________________________________
kontaktinformācija ________________________________________________
2016.gada_____________________

2.pielikums
konkursa ”Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” nolikumam
Konkursa „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”
vērtēšanas tabula
Vērtēšanas datums: 2016.gada____________________________
Vērtējamā objekta nosaukums: ____________________________
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
10.

11.

Vērtēšanas kritēriji

Iespējamais
punktu skaits

Piebraucamais ceļš, ceļmalas,
pagalms
Lauki, sakņu dārzs, zemes
apstrādes kultūra
Ēkas un būves ārējais izskats,
saimniecības ēkas, tehnikas
laukums
Zāliens, augu kompozīcijas, puķu
dobes un košumkrūmi
Vizuālais iespaids (mājas
nosaukums, karoga vieta, mazās
arhitektūras formas, pastkastīte,
bērnu laukums)
Atpūtas vietas
Ūdenstilpju labiekārtošana
Īpašuma nosaukuma
noformējums
Intelektuālais ieguldījums
saimniecības attīstībā
(izglītošana, ES projekti un citi
atbalsta iegūšanai, jaunās
paaudzes devums un nākotnes
nodomi)
Iekļaušanās novada kopējā
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā
(atkritumu novietošana un
savākšana)

0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

0-10
0-10
0-10
0-10

0-10

Piešķirtie
punkti

Piezīmes

12.
14.

15.

Ciema ielu nosaukums un
dzīvojamās mājas numura
esamība
Papildus vērtējums –
saimniecības un saimniecībai
piederošo teritoriju publiski
pieejamie veidotie elementi
(tūrisma takas, publiskas
ūdenskrātuves, atpūtas vietas
u.c.)
Simpātiju vērtējums – (katram
komisijas loceklim ir tiesības
piešķirt punktus par īpašiem
sasniegumiem papildus šajā
pielikumā minētajiem
kritērijiem (Papildus punkti)
Kopā:

0-10
0-5

0-5

Komisijas loceklis________________________________________________
/Vārds, uzvārds,

paraksts/

Nominācija „Tradīcijas un kultūras mantojums lauku sētā”

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Iespējamais
punktu skaits

1.

Lauku sētas vēsturiskās apbūves
apjoma un rakstura saglabāšana

0-10

2.

Vēsturiskās apbūves elementu
pilnīga vai atsevišķu raksturīgāko
būvdetaļu daļēja saglabāšana

0-10

3.

Uz lauku sētu attiecināmo
vēsturisko notikumu izpēte un
apkopošana, vēsturisko
priekšmetu saglabāšana

6.

Tradicionālie pasākumi un rituāli
lauku sētā

0-10

7.

Lauku sētas seno amata rīku
saglabāšana

0-10

Piešķirtie
punkti

0-10

Kopā:

Komisijas loceklis________________________________________________
/Vārds, uzvārds,

paraksts/

Piezīmes

Nominācija ”Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Iespējamais
punktu skaits

Daudzdzīvokļu mājas kopskats,
vizuālais iespaids, ielas
nosaukums, mājas numurs, karoga
turētājs un informācijas stendi
Dekoratīvie stādījumi, puķu dobes,
zāliens

0-10

3.

Ielu, ietvju, pagalma sakoptība,
ēkas apkārtne

0-10

4.

Kāpņu telpas uzturēšana

0-10

5.

Iekļaušanās kopējā novada
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā
Bērnu laukuma sakoptība un
uzturēšana

0-10

Dzīvokļu īpašnieku aktivitāte savas
mājas apsaimniekošanā un
uzturēšanā
Dzīvojamās mājas uzkrājums,
ieskaitot mājas siltināšanas
izdevumus
Piesaistītie līdzekļi dzīvojamās
mājas siltumnoturības pasākumu
veikšanai no ES un pašvaldības
fondiem
Ugunsdrošības normu ievērošana

0-10

1.

2.

6.
7.

8

9.

10.

Piešķirtie
punkti

0-10

0-10

0-10

0-10

0-5

Kopā:

Komisijas loceklis________________________________________________
/Vārds, uzvārds,

paraksts/

Piezīmes

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Dagdā
APSTIPRINĀTI
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.marta sēdē
(protokols Nr.4, 4.§)

Noteikumi
“Par klašu piepildījumu Dagdas novada pašvaldības skolās
2016./2017. mācību gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2)punktu

1. Atļaut Dagdas novada pašvaldības skolās atvērt 1. un 5.klasi ar vismaz 2 (diviem)
skolēniem.
2. Atļaut Dagdas novada pašvaldības skolās veidot apvienoto klašu komplektus ar
skolēnu skaitu ne mazāku par 6 (seši).
3. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

M.Micķeviča

