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
Dagdā

Nr. 10

2018.gada 27.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
12 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs
Gžibovskis, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs,
Sandra Viškure, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Artjoms Gekišs, izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija
Micķeviča, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, juriskonsults Jānis Stikuts, zemes lietu
speciālists Ainārs Streļčs;
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas
sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Nepiedalās –
3 deputāti: Inese Plesņa (slimības dēļ), Juris Kavuns (personīgo apstākļu dēļ), Aivars Plotka
(personīgo apstākļu dēļ).
Darba kārtība:
1. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai pašvaldības izglītības
iestādēs.
2. Par līdzfinansējuma maksu Dagdas novada Sporta skolā.
3. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada
pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
4. Par finansējuma piešķiršanu.
5. Par ārzemju brauciena saskaņošanu.
6. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu:
7.1.“Ritumi”, Andrupenes pagastā;
7.2.“Vermonti”, Ezernieku pagastā;
7.3.“Zintiņi”, Ķepovas pagastā;
7.4.Ezermalas iela, Dagdā.
8. Par kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3” iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai
pašvaldības nekustamajam īpašumam Andzeļu pagastā.

9. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
10. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
11. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
12. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
13. Par zemes vienību apvienošanu.
14. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
15. Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Trūlim.
1. §
Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
pašvaldības izglītības iestādēs
/Ziņo M.Micķeviča/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu un
Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 3)punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
/Pielikumā/
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2. §
Par līdzfinansējuma maksu Dagdas novada Sporta skolā
/Ziņo A.Trūlis; A.Viškurs, R.Nipers, V.Nipere/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Izglītības
likuma 60.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – 2 (V.Nipere, R.Nipers), „atturas” – 3 (V.Stikuts, P.Tukišs, V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt līdzfinansējuma maksu EUR 4,00 mēnesī par profesionālās ievirzes izglītības
programmas apguvi Dagdas novada Sporta skolā.
2. Līdzfinansējuma maksa piemērojama ar 2018.gada 1.oktobri.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. §
Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada
pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu un likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2018/7 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs”. /Pielikumā/
2. Kancelejai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2018/7 triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
4.1. dalībai svara bumbu celšanas sacensībās Baltkrievijā
Izskatījusi Dagdas novada iedzīvotāja A. A. iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu
atbalstu EUR 300 apmērā dalībai Pasaules sacensībās svara bumbu celšanā veterāniem, kas
norisināsies Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā š.g. 7.-9.septembrī, pamatojoties uz pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2018/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”,
saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas novada
sportistiem”, lai atbalstītu individuālos sportistus, kas veicina sporta dzīves daudzveidību
novadā un popularizē veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu un 15.panta 1.daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – 2 (R.Azins, A.Viškurs), „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt A. A. finansējumu līdz EUR 300 apmērā dalībai Pasaules čempionātā svara
bumbu triatlonā Baltkrievijā š.g. 7.-9.septembrī.
2. Finanšu nodaļai samaksāt A.A. izdevumus no pašvaldības 2018.gada budžetā sportam
plānotajiem līdzekļiem (kods 08.100), kas saistīti ar dalību minētajās sporta sacensībās.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.2. dalībai motokrosa sacensībās Somijā
Izskatījusi Dagdas novada iedzīvotāja A. B. iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu
atbalstu EUR 250 apmērā dalībai motokrosa ar blakusvāģi VIII posma sacensībās (Sidecars
Kings Baltic and Skandinavian Cup - Sidecar), kas norisināsies Somijā, š.g. 2.septembrī,
pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/3 “Par Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam”, saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Par finansiāla atbalsta
sniegšanu Dagdas novada sportistiem”, lai atbalstītu individuālos sportistus, kas veicina
sporta dzīves daudzveidību novadā un popularizē veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta 1.daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Piešķirt A. B. finansējumu EUR 250 dalībai motokrosa ar blakusvāģi VIII posma
sacensībās Somijā, Salo š.g. 2.septembrī.
2. Finanšu nodaļai samaksāt A.B. izdevumus no pašvaldības 2018.gada budžetā sportam
plānotajiem līdzekļiem (kods 08.100), kas saistīti ar dalību minētajās sporta sacensībās.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par ārzemju brauciena saskaņošanu
/Ziņo A.Trūlis/
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu un sakarā ar ielūgumu uz festivālu
“Dožinki - 2018” Verhņedvinskā š.g. 29.septembrī, lai popularizētu Dagdas novada kultūras
mantojumu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas novada amatiermākslas kolektīvu un pašvaldības pārstāvju braucienu uz
Baltkrieviju dalībai festivālā “Dožinki - 2018” Verhņedvinskā š.g. 29.septembrī.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins./
6.1. dzīvojamās platības izīrēšana K. D.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 14.augusta lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu K. D., 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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt K. D. pašvaldības dzīvokli Svariņu pagastā, Svarincos, Miera ielā 24-3 (2-istabu,
ar daļējām ērtībām) uz 6 mēnešiem – no 01.09.2018. līdz 28.02.2019.
2. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar K. D..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.2. īres līguma pagarināšana L. M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 14.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. M., 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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. M. īres līgumu uz dzīvokli Alejas ielā 16–3, Dagdā uz 1 gadu – līdz
2019.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu ar L. M..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.3. īres līguma pagarināšana L. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 14.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. R., 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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. R. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–13, Konstantinovā uz 6
mēnešiem – līdz 2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar L. R..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.4. īres līguma pagarināšana R. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 14.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–14, Konstantinovā uz 6
mēnešiem – līdz 2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar R. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
7.1. “Ritumi”, Andrupenes pagastā

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6042 009 0147, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Ritumi”,
Andrupenes pagastā, kadastra numurs 6042 009 0147, nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās deputāti R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ritumi”, Andrupenes pagastā, kadastra
numurs 6042 009 0147, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009
0147 9300 m2 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raitis AZINS – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Ritumi”, Andrupenes pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāts A.Gžibovskis
7.2. “Vermonti”, Ezernieku pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6056 006 0193, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Vermonti”,
Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 006 0193, nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, P.Tukišs,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās
deputāti S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Vermonti”, Ezernieku pagastā, kadastra
numurs 6056 006 0193, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006
0193 1,22 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.3. “Zintiņi”, Ķepovas pagastā
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, kadastra numurs
6080 004 0026, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, R.Nipers, O.Golube, P.Tukišs, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Nipere), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti
S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, kadastra
numurs 6080 004 0026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 004
0276 6.79 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Žanna AIŠPURE – Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Zintiņi”, Ķepovas pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.4. Ezermalas iela, Dagdā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt īpašumam pieguļošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums
Ezermalas iela, Dagdā, kadastra numurs 6009 002 3031, nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17)punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu, 4.panta (4) daļas 1)
punktu, 5.pantu, 8.pantu, 44.panta (8) daļas 1) punktu,

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, P.Tukišs, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti R.Azins,
S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ezermalas iela, Dagdā, kadastra numurs
6009 002 3031, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139 69
m2 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Raitis AZINS – Domes deputāts;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Ezermalas iela, Dagdā izsoles noteikumus
un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Ieradās deputāts A.Gžibovskis
8. §
Par kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3” iesniegumu atsavināšanas procesa uzsākšanai
pašvaldības nekustamajam īpašumam Andzeļu pagastā
/Ziņo A.Streļčs/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto iesniegumu (21.08.2018., Nr.6-9.4/18/626) no zemes
nomnieka - kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3” – par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 6044 006 0097 (60,73 ha) un 6044 006 0108 (29,72 ha) atsavināšanu,
konstatēts:
- Ar bijušo zemes lietotāju - kooperatīvo sabiedrību “Ežezers-3” - tika noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums (05.11.2012., Nr.1-15/12/23) par zemes vienību, kadastra
apzīmējumi 60440060097, 60440060108, iznomāšanu.
- Ar Dagdas novada domes 30.01.2013. lēmumu (protokols Nr.1, 22.§, 22.1., 22.2.p.)
noteikts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60440060097, 60440060108
piekrīt pašvaldībai.
- Saskaņā ar NĪVKIS datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440060097 platība
sastāda 60,73 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440060108 platība sastāda
29,72 ha.
- Zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas un NĪVKI sistēmā reģistrētas dažādu īpašumu
sastāvā.
- Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60440060097 nav piešķirts nekustamā īpašuma
nosaukums.
- Kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3” atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”4.panta 4.daļas 8.punkta prasībām.

Pamatojoties uz MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”11.7. punktu, uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6044 006 0138 piešķirt nosaukumu “Kooperatīva
lauki”.
2. Reģistrēt uz pašvaldības vārda zemes īpašumus Andzeļu pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6044 006 0097 un 6044 006 0108.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības
2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašumu reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
9.1. “Bitinieki”, Asūnes pagastā
Izskatot SIA “Gemini IT”, reģ.Nr.54103023461, juridiskā adrese Rīgas iela 9-16,
Valmiera, kas uz pilnvaras pamata pārstāv īpašuma “Bitinieki” īpašnieci D. L., iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 06.08.2018.) 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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Bitinieki”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 001 0024, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Bitinieki” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046
001 0026 (5,4 ha) nosaukumu “Bitinieku mežs”, mainot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, 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.
9.2. “Mežāres”, Konstantinovas pagastā
Izskatot A. O. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.08.2018.) par īpašuma “Mežāres”
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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Mežāres”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 004 0006,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Mežāres” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6076
004 0023 (7,8 ha) un 6076 004 0374 (8,0 ha) nosaukumu “Baibiņas”, mainot tiem
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības
zemi, 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.
10. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot AS “Latvijas Valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese
Vaiņodes iela 1, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.07.2018.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6090 001 2387, kura sastāvā ietilpst zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 6090 001 2387 (97,00 ha), 6090 002 2100 (532,50
ha), 6090 003 2099 (124,05 ha), 6090 004 2082 (246,80 ha), 6090 005 2080 (160,50 ha),
6090 006 2095 (47,90 ha), piešķirt īpašuma nosaukumu “Valsts mežs”.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6090 001 2387, 6090 002 2100, 6090 003
2099, 6090 004 2082, 6090 005 2080, 6090 006 2095 noteikt/atstāt pašreizējos esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Izpildot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
11.1. S. S. Ezernieku pagastā
Izskatot S. S. iesniegumu (reģistrēts 06.11.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu, Ministru

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. S. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz rezerves zemes fondā iekļautu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0074 (1,0 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc
likuma par rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanas zemju tālāku
izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.2. S. L. Asūnes pagastā
Izskatot S. L. iesniegumu (reģistrēts 07.08.2018.), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0243 (1,5 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.3. A. I. Andrupenes pagastā
Izskatot A. I. iesniegumu (reģistrēts 08.08.2018.), pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 “Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. I. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0332 (0,73 ha) un 6042 004 0333 (0,70 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Ž. M. Andrupenes pagastā
Izskatot Andrupenes pagasta pārvaldes vēstuli (reģistrēts 21.08.2018., Nr.31.11.5/18/625) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Ž. M. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 006
0164 (2,1 ha) Andrupenes pagastā sakarā ar viņas nāvi (18.12.2017.).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par zemes vienību apvienošanu
/Ziņo A.Streļčs/
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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apvienot viena nekustamā īpašuma “Daugavpils iela”, kadastra Nr. 6009 001 3001,
sastāvā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 3002 un
6009 002 3053.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot Ž. K. iesniegumu (reģistrēts 23.08.2018. Nr.3-1.11.5/18/627) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Ž. K. zemes nomas tiesības uz 1 gadu sākot ar 01.09.2018. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0159
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par nomas tiesību atkārtotu piešķiršanu lemt atbilstoši
uzrādītajiem nomas tiesību mantojuma dokumentiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju A.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par pašvaldības skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar pagastu pārvalžu iesniegtajiem autobusu maršrutu grafikiem skolēnu
pārvadājumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu grafikus ar 2018.gada 1.septembri šādiem
pašvaldības autobusiem:
1. Dagdas novada pašvaldības – BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr.HO3447;
2. Ezernieku pagasta pārvaldes – VW Crafter, valsts reģ. Nr. KM 2195;
3. Šķaunes pagasta pārvaldes – BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr.HO157;
4. Svariņu pagasta pārvaldes – Setra S 213 UL, valsts reģ. Nr.GS3764;
5. Bērziņu pagasta pārvaldes – BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr.HN9837;
6. Andzeļu pagasta pārvaldes – VW Crafter, valsts reģ. Nr. JM7679;
7. Konstantinovas pagasta pārvaldes – VW Crafter, valsts reģ. Nr.KB1114.
Pielikumā: Autobusu maršrutu grafiki ar shēmām uz 14 lapām.
16. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Trūlim
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi Domes priekšsēdētāja Aivara Trūļa 23.08.2018. iesniegumu par ikgadējā
atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1.daļu un Dagdas novada
pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.7.punktu, saskaņā ar Dagdas
novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās deputāti A.Trūlis, S.Viškure, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Trūlim ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu četras kalendāra nedēļas – no 2018.gada 29.augusta līdz 26.septembrim
(ieskaitot) – par darba laika periodu no 2017.gada 5.maija līdz 2018.gada 4.maijam.

2. Noteikt, ka Aivara Trūļa prombūtnes laikā – no 2018.gada 29.augusta līdz
26.septembrim (ieskaitot) – Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs
Domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.
Sēdi slēdz plkst. 15 : 40.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2018.gada 28.augustā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 1.§)

NOTEIKUMI
„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2)punktu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3)punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Dagdas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu izglītības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek
aprēķinātas un sadalītas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem uz pedagogu darba
samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros. Mērķdotāciju pedagogu darba samaksai tiek aprēķināta par periodu
no kārtējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.decembrim un par periodu no nākamā
gada 1.janvāra līdz nākamā gada 31.augustam.
4. Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala Pašvaldības domes
izveidotā komisija.
5. Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju darba algu nosaka
laika posmam no kārtēja gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam.
II Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas pamatprincipi
6. Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus:
6.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas;
6.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē.
7. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas
sistēmas (VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri.
Izglītības iestādes vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts tajā izglītības
iestādē, kuru apmeklē.
8. Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai attiecīgajam budžeta gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficientus (K):
8.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās (no piecu gadu vecuma) – K 1;
8.2. 1.–6. klases skolēnu skaitam – K 1, ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 skolēnu vai
mazāk, vai skola ir reorganizēta – koeficientu 1,25;
8.3. 7.-9. klases skolēnu skaitam – K 1,3 (ja skolēnu skaits šajā posmā ir virs 27), ja
skolēnu skaits ir līdz 27 – K 1;
8.4. 10.–12. klases skolēnu skaitam – K 1,25 (ja skolēnu skaits šajā posmā ir līdz 32),
ja skolēnu skaits ir virs 32 – K 1,4;
8.5. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās
izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs – K 2.
9. Katra skola strādā savas piešķirtās mērķdotācijas ietvaros.

10. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā
izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi 11,5 : 1.
11. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne
vairāk kā 15 % no saņemtās mērķdotācijas.
12. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam
izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri:
12.1. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu līdz 30 izglītojamajiem - ne mazāku par 30%
no MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā mērķdotācija
15 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.2. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 31 līdz 40 izglītojamajiem - ne mazāku
par 40 % no MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.3. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 41 līdz 50 izglītojamajiem - ne mazāku par
50 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.4. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 51 līdz 60 izglītojamajiem - ne mazāku
par 60 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.5. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 61 līdz 70 izglītojamajiem - ne mazāku
par 70 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.6. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 101 līdz 150 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda;
12.7. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 151 līdz 300 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda;
12.8. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 301 līdz 500 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 15 % no skolas algu fonda.
13. Izglītības iestādes dibinātājam saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot
izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku
vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādes vadītāja
mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algas likmi. Nosakot izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas
likmi, var ņemt vērā izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskā darba stāžu.
14. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1. septembra līdz
nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Ņemot vērā personisko
darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot
ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. No valsts budžeta dotācijas un
mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendāra gadā
nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet kopējais kalendāra
gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu apjoms valsts un pašvaldības izglītības iestādēs
nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas. Izglītības iestāžu
vadītājiem paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes
dibinātājs, pārējiem pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē
apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību.
15. Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Ezernieku un Dagdas
vidusskolās, piešķirot skolotājiem pēc Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas (turpmāk – IKSN) rīkojuma finansējumu no saņemtās skolas kopējās
mērķdotācijas naudas.
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16. Pašvaldībai piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai komisija izvērtē un sadala izglītības iestādēm atbilstoši finansējumam pēc
iesniegtajām programmām un IZM VISC noteiktajām prioritātēm.
III Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē
17. Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē un
mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteikto
kārtību pedagogu slodžu sadalei. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē un piemēro Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ieteikto pedagogu darba slodzes aprēķinu
saskaņā ar “Pedagogu darba samaksas noteikumu” 5.pielikumu.
18. Izglītības iestādes vadītājs lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu
pieņem, balstoties uz izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas apmēru un saskaņojot ar
IKSN.
19. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma
apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē
īstenojamās izglītības programmas.
20. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un šiem noteikumiem, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību.
21. Pedagogu darba slodzē ieskaitāmas:
21.1. mācību stundas atbilstoši licencētai izglītības programmai;
21.2. rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem (konsultācijas) un
sagatavošanas darbs mācību stundām.
22. Katra skola savas mērķdotācijas finansējuma ietvaros veido rezerves fondu līdz 1 %
apmērā, kuru izlieto papildus finansējuma piešķiršanai ilgstoši slimojošo izglītojamo
izglītošanai ārpus izglītības iestādes, ilgstoši slimojošo pedagogu aizvietošanai,
pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu piešķiršanai, pedagogu atlaišanas
kompensāciju izmaksām un citiem neparedzētiem gadījumiem.
23. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas
likmes, atbilstoši iedalītajiem mērķdotācijas līdzekļiem:
Nr.
p.k.
1.
2.

Pedagogu amata (profesijas) nosaukums
Izglītības metodiķis
Pedagogs

Zemākā mēneša darba algas
likme (EUR)
750
680

24. Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu iestādēs
atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka
pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu vai
nodarbību plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības
iestādes pasākumos.
25. Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros ar iekšējo
normatīvo aktu nosaka piemaksas apmēru 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpei, kas iegūta pēc
2017.gada 9.augusta, par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei. Pedagogiem,
kuri normatīvos aktos par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
organizēšanu noteiktā kārtībā pēc 2017.gada 9.augusta ir ieguvuši kādu no kvalitātes
pakāpēm, nosaka piemaksu proporcionāli pedagoga darba slodzei. Izglītības iestāžu
vadītājiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, piemaksu nosaka izglītības iestādes dibinātājs,
ņemot vērā piemaksas apmēru, kas izglītības iestādē noteikts katrai kvalitātes pakāpei.
26. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas
ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai.
27. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Dagdas
novada Sporta skola) no 2017.gada 1.janvāra tiek nodrošināta pedagogiem zemākās
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mēneša darba algas likme atbilstoši MK noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 1. pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošas darba slodzes –
atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.
28. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas skolotājam noteikta darba slodze nedēļā ir 30
stundas, no kurām - 28 stundas mācību stundu vadīšanai un 2 stundas citu pienākumu
veikšanai (mācību stundu sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais
un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, metodiskais darbs izglītības iestādē,
projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības, kā arī izglītojamo
sagatavošana izstādēm, koncertiem, konkursiem un kolektīvai muzicēšanai).
Pamatojoties uz valsts mērķdotācijas iedalījuma un pedagogu slodzes sadalījuma
proporcionāli tiek sadalīts stundu skaits citu pienākumu veikšanai.
Ja izglītojamo skaits klasē ir lielāks par 16 audzēkņiem klase var tikt
dalīta uz pusēm (ja iedalītais valsts finansējums ļauj to darīt).
29. Pamatojoties uz valsts mērķdotācijas iedalījuma un pedagogu slodzes sadalījuma,
proporcionāli tiek sadalīts stundu skaits citu pienākumu veikšanai.
30. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu
direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta
organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu
vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst
vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko
darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu.
IV Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana
31. Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas sarakstu iesniedz IKSN
trijos eksemplāros.
32. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un
saskaņo IKSN vadītājs.
33. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem IKSN katra mācību
gada sākumā nosaka tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus.
34. Izglītības iestādes vadītājs papildus iesniedz:
34.1. mācību stundu plāns kārtējam mācību gadam;
34.2. fakultatīvās, interešu izglītības un grupu nodarbības;
34.3. tarifikācijas kopsavilkums;
34.4. amata vienību saraksts likmēs;
34.5. pedagogu datu bāzē fiksētie izglītības un kvalifikācijas dokumentu rādītāji (vienreiz
gadā - septembrī).
V Noslēguma jautājumi
35. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.
36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada domes 2017.gada 24.augusta
sēdē apstiprinātie noteikumi „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

M.Micķeviča
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības
autobusa BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr. HO 3447,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
-

Pieturvietas nosaukums

Atiešanas laiks

Stāvvieta pie Dagdas vidusskolas
Autopietura „Dagda”
Dagdas Muiža
Sloboda – 1
Sloboda – 2
Murāni
Astašova – 1
Astašova – 2
Astašova – 3
Janovci
Jaunokra
Kauškali
Priežmale – 1
Priežmale – 2
Priežmale – 3
Denevo – 1
Denevo – 2
Stāvvieta pie Dagdas vidusskolas

07 : 47
07 : 43
07 : 42
07 : 40
07 : 38
07 : 35
07 : 32
07 : 31
07 : 25
07 : 21
07 : 19
07 : 18
07 : 11
07 : 09
07 : 08
07 : 02
06 : 58
-

16 : 00
16 : 02
16 : 04
16 : 06
16 : 08
16 : 12
16 : 15
16 : 17
16 : 19
16 : 21
16 : 24
16 : 26
16 : 33
16 : 35
16 : 36
16 : 43
16 : 46
17 : 16

Konstantinovas skola
Bronki
(krustojums a-c P61 ar pašvaldības a-c 7-10)
Stāvvieta pie Dagdas vidusskolas

07:57
08:03

-

08:13

-

Autobusa stāvvieta – stāvlaukumā pie Dagdas vidusskolas.
No rīta autobusa pārbrauciens tukšgaitā no Dagdas vidusskolas līdz pieturai Denevo–2
(plkst. 06:15 – 06:58 ).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.

Kopējais dienas maršruta garums – 132 km (viens simts trīsdesmit divi kilometri).
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors

A.Gekišs

Dagdas novada pašvaldības
autobusa BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr. HO 3447,
maršruta shēma

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors

A.Gekišs

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības EZERNIEKU pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. KM 2195,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra

Nr.
p.k.

Atiešanas
laiks

Pieturvietas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

06:50
07:20
07:30
07:45
07:50
07:55
08:00
08:10
08:15
08:20

Udrija
Anapole
Vecslabada
Rundēni
Zirgi
Kleščova
Vjortulova
Ezernieku bērnudārzs
Ezernieku vidusskola
Udrija

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

15:25
15:30
15:35
15:45
15:55
16:00
16:05
16:20
16 : 30
17 : 00

Udrija
Ezernieku vidusskola
Ezernieku bērnudārzs
Vjortulova
Kleščova
Zirgi
Rundēni
Vecslabada
Anapole
Udrija

Kopējais dienas maršruta garums ~ 137 km (viens simts trīsdesmit septiņi kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

EZERNIEKU pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. KM 2195,
maršruta shēma

Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības ŠĶAUNES pagasta pārvaldes
autobusa BMC Probus 215 SCB , valsts reģ. Nr. HO 157,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Laiks
07 : 20
07 : 30
07 : 35
07 : 40
07 : 50
08 : 05
08 : 10
08 : 25
08 : 28
08 : 36
08 : 41
08 : 51
08 : 51 – 14 : 30
14 : 30
14 : 40
14 : 50
15 : 00
15 : 15
15 : 30
15 : 35
15 : 50
16 : 00
16 : 05
16 : 10
16 : 20

Pieturvietas nosaukums
Muižnieki
Šķaune
Zamši
Muižnieki
Krasnopole
Ezernieku bērnudārzs
Ezernieku vidusskola
Muižnieki
Zamši
Borkuici
Šķaunes sākumskola
Muižnieki
Pārtraukums
Muižnieki
Šķaunes sākumskola
Borkuici
Zamši
Muižnieki
Ezernieku vidusskola
Ezernieku bērnudārzs
Krasnopole
Muižnieki
Zamši
Šķaune
Muižnieki

Kopējais dienas maršruta garums – 158 km (viens simts piecdesmit astoņi kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja

R.Demida

ŠĶAUNES pagasta pārvaldes
autobusa BMC Probus 215 SCB , valsts reģ. Nr. HO 157,
maršruta shēma

Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja

R.Demida

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības SVARIŅU pagasta pārvaldes
autobusa SETRA S 213UL, valsts reģ. Nr. GS3764,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienas)
no 2018.gada 1.septembra
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laiks

Pieturvietas nosaukums

07 : 40
07 : 55
07 : 57
08 : 05
08 : 10
08 : 25

Svarinci
Lielā Žogotova
Egļova
Ezernieku bērnudārzs
Ezernieku vidusskola
Svarinci

7.
8.
9.
10.
11.
12.

15 : 15
15 : 30
15 : 35
15 : 45
15 : 50
16 : 05

Svarinci
Ezernieku vidusskola
Ezernieku bērnudārzs
Egļova
Lielā Žogotova
Svarinci

Kopējais dienas maršruta garums ~ 62 km (sešdesmit divi kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

SVARIŅU pagasta pārvaldes
autobusa SETRA S 213UL, valsts reģ. Nr. GS3764,
maršruta shēma

Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības BĒRZIŅU pagasta pārvaldes
autobusa BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr. HN 9837,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Laiks

Pieturvietas nosaukums

07 : 00
07 : 10
07 : 15
07 : 20
07 : 25
07 : 30
07 : 35
08 : 00
08 : 10
08 : 15
08 : 17
08 : 20
08 : 25
08 : 50

Porečje
Keiļeva
Punduri
Porečje
Moroziki
Grizāni
Zjazuļova
Dagda
Baltā
Altinieki
“Tenis klubs”
Ezernieku bērnudārzs
Ezernieku vidusskola
Porečje

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

15 : 05
15 : 30
15 : 35
15 : 38
15 : 40
15 : 45
15 : 55
16 : 20
16 : 25
16 : 30
16 : 35
16 : 40
16 : 45
16 : 55

Porečje
Ezernieku vidusskola
Ezernieku bērnudārzs
“Tenis klubs”
Altinieki
Baltā
Dagda
Zjazuļova
Grizāni
Moroziki
Porečje
Punduri
Keiļeva
Porečje

Kopējais dienas maršruta garums – 147 km (viens simts četrdesmit septiņi kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja

R. Demida

BĒRZIŅU pagasta pārvaldes
autobusa BMC Probus 215 SCB, valsts reģ. Nr. HN 9837,
maršruta shēma

Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja

R. Demida

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības ANDZEĻU pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. JM 7679,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laiks

Pieturvietas nosaukums

07 : 25
07 : 35
07 : 40
07 : 50
07 : 55
07 : 58
08 : 00
08 : 05
08 : 10
08 : 25

Andzeļi
Udrija
Andžāni (Dubovka)
Patmalnieki
Vaišļi
Šusti
Mortiņi
Ezernieku bērnudārzs
Ezernieku vidusskola
Andzeļi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

15 : 15
15 : 30
15 : 35
15 : 40
15 : 43
15 : 45
15 : 50
16 : 00
16 : 05
16 : 15

Andzeļi
Ezernieku vidusskola
Ezernieku bērnudārzs
Mortiņi
Šusti
Vaišļi
Patmalnieki
Andžāni (Dubovka)
Udrija
Andzeļi

Kopējais dienas maršruta garums – 68 km (sešdesmit astoņi kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja

L.Žeimote

ANDZEĻU pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. JM 7679,
maršruta shēma

Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja

L.Žeimote

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.10, 15.§)

Dagdas novada pašvaldības KONSTANTINOVAS pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. KB 1114,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
no 2018.gada 1.septembra
Laiks

Pieturvietas nosaukums

07:20
07:25
07:30
07:33
07:35
07:40
07:45
07:50
07:55

Sivergala
Lozdi.
Eisaki
Puncuļi
Konstantinovas skola
Aleksandrova
Ignatova - Sukaili
Nartiši
Konstantinovas skola

14:20
14:30
14:35
14:50
15:00
15:05
15:10
15:30
15:35
15:50
16:00
16:40

Konstantinovas skola
Dagda – stāvlaukums (pie veikala „Maxima”)
Dagdas vidusskola
Dagda – Bronki – Kromāni – Konstantinova
Konstantinova
Ignatova
Aleksandrova
Dagda - stāvlaukums (pie veikala „Maxima”)
Dagdas vidusskola – Bronki
Aleksandrova – Sčedrati
Konstantinovas skola – Puncuļi – Eisaki – Lozdi - Sivergala
Konstantinovas skola

Kopējais dienas maršruta garums – 111 km (viens simts vienpadsmit kilometri).
Piektdienās autobusa atiešanas laiki var mainīties saskaņā ar skolas stundu grafiku.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.

Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja

S.Stepiņa

KONSTANTINOVAS pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. KB1114,
maršruta shēma

Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja

S.Stepiņa

