LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 10

2020.gada 26.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēde atklāta plkst. 13:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds
Nipers, Olga Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis,
Irēna Gžibovska, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
- Kristīne Azina, juridiskās nodaļas vadītāja, izpilddirektora p.i.;
- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja;
- Valērijs Masjuks, nekustamā īpašuma speciālists;
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Nepiedalās –
2 deputāti: Juris Kavuns (pamatdarba darīšanās); Viktors Krūmiņš (pamatdarba darīšanās).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosinu veikt grozījumus Dagdas novada domes 2020.gada
26.jūnija sēdes darba kārtībā :
1. Papildināt ar jautājumiem:
1.1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu;
1.2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai.
2. Jautājumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā
atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai” skatīt pēc 15.jautājuma.
3. Jautājumu “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” skatīt pēc 16.jautājuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Iekļaut sēdes darba kārtībā Domes priekšsēdētāja A.Trūļa ierosinātos papildu
jautājumus un akceptēt jautājumu izskatīšanas secību.
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Par M.Micķevičas atbrīvošanu no Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāja amata.
Par Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja iecelšanu.
Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju un darba grupas sastāvā.
Par Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2019.gadu.
Par finansējuma novirzīšanu PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai.
Par grozījumiem PII “Saulīte” amatu sarakstos no 01.09.2020.
Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem.
Par aizņēmumu Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūvei.
Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas izdošanas atbalstīšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Passat Variant norakstīšanu un
nodošanu utilizācijai.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnas, Bērziņu pagastā otrās izsoles rezultātiem.
Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125
uzmērīšanu un reģistrēšanu.
Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu.
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par noslēgto zemes nomas līgumu izmaiņām.
Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta teritorija izmaiņām.
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.
Par mazdārziņu un ganību sarakstu Dagdas pilsētā apstiprināšanu.
Par svētku pasākuma “Annas Dagdā” rīkošanu.
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai.

1. §
Par M.Micķevičas atbrīvošanu no Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāja amata
/Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar Marijas Micķevičas 29.05.2020. iesniegumu par atbrīvošanu no Dagdas
novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja amata, saskaņā ar šīs nodaļas nolikuma
10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Atbrīvot Mariju MICĶEVIČU no Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja amata ar 2020.gada 30.jūniju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāte O.Golube.
2. §
Par Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja iecelšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Saskaņā ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikuma 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Regīnu PAULIŅU Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
amatā ar 2020.gada 1.jūliju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. §
Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā
/Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas Marijas
Micķevičas 16.06.2020. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Dagdas novada pašvaldības
pastāvīgo komisiju un grupas sastāva, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Mariju MICĶEVIČU ar 2020.gada 30.jūniju no:
- Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja amata;
- Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
priekšsēdētāja vietnieces amata;
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
vadītāja amata;
- Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva.
2. Ievēlēt Regīnu PAULIŅU ar 2020.gada 1.jūliju:
- Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāju;
- Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
priekšsēdētāja vietnieci;
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
vadītāju;
- Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.

4. §
Par Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu
par 2019.gadu
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības konsolidētā gada pārskata – finanšu pārskata un
budžeta izpildes pārskatu par 2019.gadu sagatavošanas darbu pabeigšanu, iepazinusies ar
Vadības ziņojumu un SIA “Nexia Audit Advice” Neatkarīgu revidentu ziņojumu Dagdas
novada domei, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
I.Plesņa, R.Azins), „pret” – 2 (R.Nipers, A.Plotka), „atturas” – 3 (V.Nipere, V.Stikuts,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2019.gadu:
1. Finanšu pārskatu par 2019.gadu t.sk. Pārskatu par finansiālo stāvokli ar bilances
vērtību pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.decembri – EUR 18 269 166.
2. Budžeta izpildes pārskatus par 2019.gadu t.sk.:
2.1.Pamatbudžeta izpildes pārskatu:
 ieņēmumi – EUR 10 120 491;
 izdevumi – EUR 10 575 719;
2.2. Speciālā budžeta izpildes pārskatu:
 ieņēmumi – EUR 374 854;
 izdevumi – EUR 409 386;
2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes pārskatu:
 ieņēmumi – EUR 28 000;
 izdevumi – EUR 3 000.
Atgriezās deputāte O.Golube.
5. §
Par finansējuma novirzīšanu PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai
/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu mācību procesu Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
“Saulīte” (turpmāk – PII “Saulīte”), kā arī sakarā ar izglītības programmu īstenošanas vietas
Asūnē izveidošanu ar 2020.gada 1.septembri, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) PII “Saulīte” mācību procesa
nodrošināšanai no 01.09.2020.
6. §
Par grozījumiem PII “Saulīte” amatu sarakstos no 01.09.2020.
/Ziņo I.Tukiša/

Lai nodrošinātu mācību procesu Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
“Saulīte” (turpmāk – PII “Saulīte”), kā arī sakarā ar izglītības programmu īstenošanas vietas
Asūnē izveidošanu ar 2020.gada 1.septembri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt PII “Saulīte” amatu sarakstu ar grozījumiem no 01.09.2020.
/Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem/
7. §
Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas
novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai
sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1 deputāts – R.Azins, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem
līdzekļiem:
1. 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) – pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības
autoceļa “Pasta iela” km 0,00-0,486 seguma pārbūve” Dagdas pilsētā līdzfinansējuma
nodrošināšanai;
2. 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) – pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu
veikšanai Dagdas pagastā.
8. §
Par aizņēmumu Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūvei
/Ziņo I.Tukiša/
Lai īstenotu projektu “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” (Projekta
iesnieguma Nr.19-03-A00702-000100), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansētā LLAP 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta
10.12.2019. noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
kā arī likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 1.daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1 deputāts – R.Azins, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 129 000,- (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši euro,
00 centi) apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūras
pārbūve” (Projekts Nr.19-03-A00702-000100) īstenošanai:
1.1.aizņēmuma izņemšanas periods – 2020.gada augusts – oktobris;
1.2.aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi;
1.3.aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums – līdz 20.06.2021.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu un 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc Publiskā (ELFLA) finansējuma saņemšanas, atmaksāt projekta
priekšfinansēšanai izmantoto aizdevuma daļu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei,
izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus (eAizņēmumi).
9. §
Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas izdošanas atbalstīšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Dagdas novada pašvaldībā saņemts Daugavpils Būvniecības tehnikuma vēstule –
aicinājums sniegt finansiālo atbalstu grāmatas publicēšanai sakarā ar šīs iestādes 55 gadu
jubileju. Grāmata tiks veltīta izglītības iestādes vēsturei un turpmākajām perspektīvām,
apkopots materiāls par nozīmīgākajiem mācību iestādes attīstības posmiem, īpašu uzmanību
veltot pēdējiem desmit gadiem.
Ņemot vērā, ka Daugavpils Būvniecības tehnikuma viena no izglītības programmu
īstenošanas vietām atrodas Dagdas pilsētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 2275) 250 EUR (divi simti piecdesmit euro) Daugavpils Būvniecības
tehnikuma jubilejas grāmatas publicēšanas līdzfinansēšanai.
10. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo K.Azina/
par nekustamo īpašumu “XXX”
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.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2020.gada 08.jūnija pieprasījumu Nr.05883/024/2020-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “XXX”, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, nodokļa parādu un
uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no XX nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi un ēkām
110,45 EUR (85,07 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 25,38 EUR – nokavējuma nauda
uz 25.06.2020.) apmērā par XX piederošo nekustamo īpašumu īpašuma “XX”, Dagdas
novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo K.Azina/
11.1.XX
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: XXX, Dagdas novadā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

11.2. XX
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs, V.Nipere,
R.Nipers, O.Golube, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 2
(A.Trūlis, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: XXX, Dagdas novadā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

11.3. XX
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs, V.Nipere,
R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” –
1 (A.Trūlis), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: XXX, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par pašvaldības automašīnas VW Passat Variant
norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

/Ziņo K.Azina/
Dagdas novada pašvaldības īpašumā (Ezernieku pagasta pārvaldes lietojumā) ir
transporta līdzeklis – automašīna VW Passat Variant, reģ.Nr.EP9685, šasijas numurs
WVWZZZ31ZNB167877, izlaiduma gads – 1992, uzskaitē no 30.12.2002, nobraukums
417669 km, atlikusī bilances vērtība – 0.
No Ezernieku pagasta pārvaldes 2020.gada 5.jūnija ziņojuma Nr.EZR/19.2.1/20/4 par
automašīnas atsavināšanu konstatējams, ka transportlīdzekļa turpmāka ekspluatācija ir
ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku tehnisko defektu
dēļ.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7.pantu,
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 2
(O.Golube, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu
automašīnu VW Passat Variant, šasijas numurs WVWZZZ31ZNB167877, par atlieku
vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.
2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai, pamatojoties uz saņemto utilizācijas
sertifikātu, norakstīt automašīnu VW Passat Variant (pamatlīdzekļa uzskaites kartīte
Nr.30)
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs
J.Andžāns.
13. §
Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu
/Ziņo K.Azina/
2020.gada 11.jūnijā plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā izsole nenotika, jo uz izsoli
reģistrētais vienīgais izsoles dalībnieks nepārsolīja mantas nosacīto cenu vismaz par 1 (vienu)
soli, kā tika noteikts izsoles noteikumu 6.5.punktā.
Ņemot vērā augstākminēto, izsoles komisija, pamatojoties uz izsoles noteikumu
8.1.5.punktu pieņēma lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas
4) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt 2020.gada 11.jūnija izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma „Vārnas”,
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā, otro izsoli par
nenotikušu.

2.

Atcelt 29.11.2018. lēmumu “Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.” 17.3.
“Vārnas”, Bērziņu pagastā (prot.Nr.14, 17.§., 17.3.p.).
14. §
Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli
/Ziņo K.Azina/

Sakarā ar nepieciešamību organizēt Dagdas novada pašvaldības īpašuma objekta –
cirsmu nodošanu atsavināšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kas ir reģistrēts Andrupenes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.402 ar kadastra numurs 6042 003 0054, Dagdas novada dome, izvērtējot tās
rīcībā esošo informāciju, konstatē sekojošo:
 No Andrupenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.402 ierakstiem redzams, ka
nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs
6042 003 0054, īpašuma kopējā platība 236,4 ha, īpašnieks ir Dagdas novada pašvaldība.
 Saskaņā ar sertificēta vērtētāja cirsmas novērtējumu nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kur izcērtamā platība ir 3,8 ha un stumbra krāja
864,86 m3, izcērtamo koku vērtība ir 11857,18 (11 860) EUR.
 Nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kadastra
numurs 6042 003 0054, nepieciešams veikt augošo koku ciršanu un koki iepriekš minētajā
platībā nav nepieciešami Dagdas novada pašvaldībai vai tās iestādēm normatīvajos aktos
noteikto funkciju izpildei.
 Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības,
kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2)punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
(1) daļā noteikts, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai, 3.panta 2)punktā noteikts, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta
sesto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas ar kopējo platību 3,8 ha,
kuras atrodas Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā zemes vienībās:
1.1. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60420020082; cirtes izpildes veids – kailcirte
pēc vecuma; kvartāls Nr.3; Nogabals Nr.7; izcērtamā platība 1,0 ha;
1.2. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60420040196; cirtes izpildes veids – kailcirte
pēc vecuma; kvartāls Nr.4; Nogabals Nr.12,13; izcērtamā platība 0,8 ha;

2.

3.
4.

5.

1.3. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60420020077; cirtes izpildes veids – kailcirte
pēc vecuma; kvartāls Nr.8; Nogabals Nr.4; izcērtamā platība 1,0 ha;
1.4. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60420030143; cirtes izpildes veids – kailcirte
pēc vecuma; kvartāls Nr.10; Nogabals Nr.10; izcērtamā platība 0,7 ha;
1.5. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60420030143; cirtes izpildes veids – kailcirte
pēc vecuma; kvartāls Nr.10; Nogabals Nr.12; izcērtamā platība 0,3 ha.
Apstiprināt meža cirsmas, kopējā platība 3,8 ha, kura atrodas Dagdas novada pašvaldības
īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā lēmuma 1.punktā norādītajās
zemes vienībās atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) 11 860 EUR (vienpadsmit
tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro) bez PVN, saskaņā ar sertificēta vērtētāja
novērtējumu. /Pielikumā/.
Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas izsoles noteikumus. /Pielikumā/
Izveidot cirsmas izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas vadītājs
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Komisijas locekļi:
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
Publicēt sludinājumu par cirsmas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un mājas lapā
www.dagda.lv.

Izgāja deputāts R.Nipers.
15. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125
uzmērīšanu un reģistrēšanu
/Ziņo K.Azina/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes starpgabalu ar kadastra
apzīmējumu 60540030125, kurš atrodas Dagdas pagastā, ņemot vērā to, ka tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540030125
(platība ~ 1,2 ha), Dagdas pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
31. §

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmalas”, Ezernieku pagastā
atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai
/Ziņo K.Azina/
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upmalas”,
Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 004 0104, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0104, 0.2943 ha platībā, nosacīto
cenu 1 100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma
tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 9.jūnija lēmumiem par
dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu, 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” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
XX, Konstantinova
1. XX
XX, Asūne
2. XX
3. XX
XX, Asūne
XX, Asūne
4. XX
XX, Asūne
5. XX
XX, Asūne
6. XX
XX, Asūne
7. XX
XX, Dagda
8. XX
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.
30. §

Termiņš
uz 3 mēnešiem
uz 3 mēnešiem
uz 2 gadiem
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 2 gadiem

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 19.jūnija lēmumiem par
dzīvojamās platības izīrēšanu, 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” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izīrēt pašvaldības dzīvokļus personām saskaņā ar sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
1.
XX
XX, Asūne
2.
XX
XX, Andzeļi
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

Līguma termiņš
uz 6 mēnešiem
uz 3 gadiem

17. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644
"Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 01.07.2030. sekojošiem zemes nomniekiem uz
šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Zemes nomnieks
Nr.
p.k.
1. XX

Administratīvā
teritorija

Iznomātā platība, iznomātās zemes vienības kadastra
apzīmējums

- 3,98 ha, kadastra apzīmējums 6042 007 0085
- 10,71 ha, kadastra apzīmējums 6042 007 0249
2. XX
Asūnes pagasts
- 6,0 ha, kadastra apzīmējumu 6046 004 0165
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Andrupenes pagasts

18. §
Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Dagdas pilsētā

-

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.05.2019. Nr.3-1.11.5/20/413), konstatēts:
uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Liepājas ielā 42, Dagdā, ar kadastra

apzīmējumu 60090020310, atrodas ēku īpašums, kadastra Nr.60095020022, kas saskaņā
ar NĪVKIS datiem pieder XX.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2026. uz pašvaldībai
piekrītošo apbūvēto zemes vienību
- 0,1184 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60090020310.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par zemesgabalu.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Bērziņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.06.2020. Nr.3-1.11.5/20/447) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:
- 01.09.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Bērziņu pagastā ar XX(kā ar
bijušo zemes lietotāju) par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums
60500020135 iznomāšanu;
- 01.09.2012. tika noslēgts zemes nomas līgums ar XX par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību, kadastra apzīmējumi: 60500040112, 60500040115, 60500040216 un
60500030267, iznomāšanu lauksaimnieciskām vajadzībām;
- XX miris 04.05.2020.;
- XX (mirušā laulātā) norāda, ka ir uzsākusi mantojuma tiesību kārtošanu, un lūdz pārslēgt
abus, iepriekš noslēgtos zemes nomas līgumus uz viņas vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500020135, piešķirot zemes nomas tiesības uz 1
gadu XX.
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības.
5. Atteikt XX pārslēgt zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 60500040112, 60500040115, 60500040216 un 60500030267.

6. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60500040112, 60500040115, 60500040216 un
60500030267, ievietot neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā
iekļauto zemes gabalu sarakstā.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60420040393 Andrupenes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 43. punktam, Dagdas novada
pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes
reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 11.jūnija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt XX zemes nomas tiesības ar 01.07.2020. līdz 30.06.2026. uz pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo daļu 3,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 60420040393, lauksaimnieciskām vajadzībām Andrupenes pagastā.
3. Noteikt zemes nomas maksu 183,48 EUR (plus PVN) gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par noslēgto zemes nomas līgumu izmaiņām
uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Vējiņi” Andrupenes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Konstatēts:
- ar bijušajiem zemes lietotājiem - XX un XX 01.08.2011. tika noslēgti zemes pirmreizējo
nomas tiesību līgumi uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Vējiņi” 0,827 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 60420050112.;
- ar 31.10.2019. Dagdas novada pašvaldības lēmumu tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 60420050112 sadalei, izveidojot divas
zemes vienības ar jauniem kadastra apzīmējumiem 60420050182 un 60420050183,
attiecīgi 0,8612 ha un 0,0758 ha;
- vienošanās par izmaiņām zemes nomas līgumos nav noslēgtas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noslēgt vienošanos ar zemes nomnieku XX par izmaiņām 01.08.2011. lauku apvidus
zemes nomas līgumā Nr.7-2/11/64.
2. Noslēgt vienošanos ar zemes nomnieku XX par izmaiņām 01.08.2011. lauku apvidus
zemes nomas līgumā Nr.7-2/11/65.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgas vienošanās par
iznomātās zemes platības un zemes vienības kadastra apzīmējuma precizēšanu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

22. §
Par apgrūtinājuma - ceļa servitūta teritorija izmaiņām
pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ezerīši” Ezernieku pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot XX iesniegumu (03.06.2020., Nr.3-1.11.5/20/431) par ceļa servitūta teritorijas
izmaiņām nekustamajam īpašumam, konstatēts:
- nekustamā īpašuma „XX”, zemes vienības, kadastra apzīmējums XX, īpašnieks ir XX;
- nekustamā īpašuma „Ezerīši”, zemes vienības, kadastra apzīmējums 60560060129,
īpašnieks ir Dagdas novada pašvaldība;
- pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezerīši” sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 60560060129 ir noteikts apgrūtinājums - ceļa servitūta teritorija 0,13 ha
platībā, zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un apgrūtinājums reģistrēts NĪVKI sistēmā,
zemesgrāmatā īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas, ceļa teritorija ilgstoši netiek lietota
un dabā faktiski neeksistē.
- zemes īpašnieks – XX lūdz mainīt apgrūtinājuma - ceļa servitūta teritorijas atrašanās vietu
dabā, sakarā ar to, ka zemes robežu plānā norādītā ceļa vieta atrodas pārāk tuvu esošām
ēkām un šķērso nogāzi kur ceļa izbūve ir apgrūtināta.
- XX lūdz noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu un apņemas segt visus
izdevumus, kas saistīti ar jauna situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu
pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560060129.
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 6.1 pantu, Civillikuma 1231.,1232. pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Precizēt pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560060129 noteiktā
apgrūtinājuma - ceļa servitūta teritorija atrašanos vietu, veikt jauna situācijas un
apgrūtinājumu plāna izgatavošanu.
2. Pilnvarot XX pasūtīt pie mērniecības darbu izpildītājiem jauna situācijas un
apgrūtinājumu plāna izgatavošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560060129,
un veikt apmaksu par izpildītajiem darbiem.
3. Noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu uz nekustamā īpašuma „XX”, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu XX, kā kalpojošo īpašumu izmantojot pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību “Ezerīši” ar kadastra apzīmējumu 60560060129.

4. 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 pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo V.Masjuks/
23.1. nekustamā īpašuma “XX” sadalei Bērziņu pagastā
Izskatot XX, pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 08.06.2020. Nr.31.11.5/20/445) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX sadalei 4 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi
atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 5,9 ha platībā un izveidot vēl 3 zemes vienības, attiecīgi
2,22 ha, 4,4 ha un 4,6 ha platībās;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), pēc atdalīšanas atlikušajiem zemes
gabaliem - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr. XX, Dagdas novada Bērziņu pagastā,
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX
sadalei, izveidojot četrus (4) patstāvīgus zemes gabalus 5,9 ha, 2,22 ha, 4,4 ha un 4,6 ha
platībās (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši
iesniegtajam grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. 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 pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.2. nekustamā īpašuma “XX” sadalei Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 10.06.2020. Nr.3-1.11.5/20/452) par nekustamā
īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašniece lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi
atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no meža zemes, attiecīgi 24,01 ha un 10,3 ha
platībās;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr. XX, Dagdas novada Šķaunes pagastā,
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XX
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 10,3 ha un 24,01 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. 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 pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
pašvaldībai piekrītošām un rezerves fonda zemes vienībām
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar konstatēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta
datu neatbilstību faktiskajam zemes vienību stāvoklim dabā, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un
18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: no – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), sekojošām zemes vienībām:
Nr.
p.k

Administratīvā
teritorija

Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Platība,
ha

1.

Asūnes pagasts

60460010155

0,72

2.

Asūnes pagasts

60460010182

10,4

3.

Asūnes pagasts

60460040135

4,56

4.

Asūnes pagasts

60460040382

2,01

5.

Asūnes pagasts

60460020067

2,0

6.

Asūnes pagasts

60460050277

1,5

7.

Bērziņu pagasts

60500010018

4,3

8.

Bērziņu pagasts

60500010087

1,2

9.

Bērziņu pagasts

60500010088

2,8

10.

Bērziņu pagasts

60500020117

5,8

11.

Bērziņu pagasts

60500030360

2,16

12.

Bērziņu pagasts

60500040385

1,5

13.

Bērziņu pagasts

60500040191

3,0

14

Bērziņu pagasts

60500040399

1,9

15.

Bērziņu pagasts

60500050099

3,7

16.

Ezernieku pagasts

60560010054

0,4

17.

Ezernieku pagasts

60560020033

10,2

18.

Ezernieku pagasts

60560020191

1,9

19.

Ezernieku pagasts

60560040481

6,0

20.

Ezernieku pagasts

60560020080

11,1

21.

Ezernieku pagasts

60560050255

0,8

22.

Ezernieku pagasts

60560070209

14,4

23.

Ezernieku pagasts

60560050247

2,16

24.

Ezernieku pagasts

60560060163

4,3

25.

Ezernieku pagasts

60560070160

0,75

26.

Ezernieku pagasts

60560060090

4,3

27.

Ezernieku pagasts

60560070217

3,2

28.

Ezernieku pagasts

60560070064

4,3

29.

Ezernieku pagasts

60560070089

4,56

30.

Ezernieku pagasts
60560070166
Lēmums pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.

8,6

25. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33. punktu un Zemes pārvaldības
likuma 17.pantu,
Dagdas novada dome NOLEMJ:

Nr.
p.k.

1.
2.
3.

1. Papildināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai ar sekojošām zemes
vienībām:
Atrašanās vieta Zemes vienības
Iznomājamā
Sākotnējā
Lietošanas mērķis/
kadastra
platība
nomas maksa
termiņš
apzīmējums
ha
EUR
bez PVN
Dagdas pagasts
60540010190
2,5 ha
140.40
Lauksaimniecība/ 6 gadi
(daļa no z.g)
Bērziņu pagasts
60500040112
1,7 ha
95.47
Lauksaimniecība/ 6 gadi
Bērziņu pagasts

60500040115

2,3 ha

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Bērziņu pagasts

60500040216

5.

Bērziņu pagasts

60500030267

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

196.56

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 17.07.2020.
26. §
Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu
Dagdas pilsētā
/Ziņo V.Masjuks/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu un 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure, A.Viškurs,
V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” –
nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1 deputāts – I.Plesņa, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā
2020. gadam (Pielikumā).
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes gabalu nomas līgumus ar jauniem
zemes nomniekiem.
27. §
Par svētku pasākuma “Annas Dagdā” rīkošanu
/Ziņo I.Plesņa; debatēs piedalās: V.Stikuts, V.Nipere, A.Gžibovskis, R.Nipers/
Izvērtējot Dagdas novada Kultūras centra piedāvātos Dagdas novada svētku “Annas
Dagdā 2020” programmu variantus, lai nodrošinātu Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
ievērošanu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
I.Plesņa, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, A.Plotka,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Dagdas novada Kultūras centram organizēt Dagdas novada svētku “Annas Dagdā
2020” pasākumus, neiekļaujot programmā Lielo svētku koncertu.
28. §
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
/Ziņo A.Trūlis/
Lai nodrošinātu pašvaldības izpilddirektora iecelšanu atbilstoši likuma „Par
pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā noteiktajam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, A.Gžibovskis, S.Viškure, A.Viškurs, V.Nipere, R.Nipers,
V.Stikuts, A.Plotka, P.Tukišs, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās 3 deputāti – I.Gžibovska, O.Golube, I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanai izveidot balsu skaitīšanas komisiju
šādā sastāvā:
1. Inese PLESŅA;
2. Olga GOLUBE;
3. Irēna GŽIBOVSKA.
29. §
Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidatūras pašvaldības izpilddirektora amatam.
A.Trūlis izvirza Edgara Tjarves kandidatūru.
R.Nipers izvirza Alda Beitāna kandidatūru.
P.Tukišs izvirza Kristīnes Azinas kandidatūru.
A.Trūlis paskaidro, ka K.Azinai bija piedāvāts izpilddirektora amats, taču viņa atteicās.
P.Tukišs atsauc Kristīnes Azinas kandidatūru.
A.Trūlis ierosina pārtraukt kandidātu izvirzīšanu un paziņo, ka Dagdas novada pašvaldības
izpilddirektora amatam ir izvirzītas šādas kandidatūras (pieteikšanas secībā):
1. Edgars TJARVE;
2. Aldis BEITĀNS.
A.Trūlis izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes.
Pārtraukums (14.13 –14.43)
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.
A.Trūlis izsludina pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt atzīmi par izpilddirektora kandidātu
un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pārtraukums (14.47 – 14.57)
Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis Inese Plesņa paziņo, ka balsošanai izpilddirektora
vēlēšanām izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, saņemtas 13 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 13,
nederīgu – nav.
Par Edgara TJARVES kandidatūru nobalsoja: “par” – 8 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins,
I.Plesņa, O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs), „pret” – 5 (V.Nipere, R.Nipers,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs).
Par Alda BEITĀNA kandidatūru nobalsoja: “par” – 2 (V.Nipere, R.Nipers), “pret” – 11
(A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikiuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta
ceturto daļu un balsošanas rezultātiem,
atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” – 8 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs), „pret” – 5 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iecelt Edgaru TJARVI par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru ar 2020.gada
1.jūliju.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

Sēde slēgta plkst. 15 : 00.

Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2020.gada 29.jūnijā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020. gada 26. jūnija sēdē
(prot. Nr.10, 6.§)

Dagdas pilsētas PII "SAULĪTE" no pašvaldības budžeta
finansēto tehnisko darbinieku
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2020.

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1.

Lietvedis

18.3. Dokumentu pārvaldība

II

7

1

550,00

550,00

2.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

5.2. Aprūpe

III

7

1

692,00

692,00

3.

Vecākais pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

4.

Noliktavas pārzinis

2. Apgāde (iepirkšana)

5.

Skolotāja palīgs

29. Pedagoģijas darbības atbalsts

6.

Pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

7.

Remontstrādnieks

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

III

8.

Pavāra palīgs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

9.

Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

5
5
4
4
4
2
1
1
1

1
1
7,5
1
1
1
2,5
1,5
0,7

500,00
500,00
500,00
480,00
480,00
430,00
430,00
430,00
430,00

500,00
500,00
3 750,00
480,00
480,00
430,00
1 075,00
645,00
301,00

5
4
2
1

1
1
0,25
0,25

500,00
500,00
430,00
430,00

500,00
500,00
107,50
107,50

5
4
2

1
1
0,3

500,00
500,00
430,00

500,00
500,00
129,00

KOPĀ:

24

10. Sētnieks
11. Veļas pārzinis *

1

I
I
III

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Konstantinovā
12. Vecākais pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

13. Skolotāja palīgs

29. Pedagoģijas darbības atbalsts

14. Pavāra palīgs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

15. Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Asūnē *
16. Vecākais pavārs *2

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

17. Skolotāja palīgs *2

29. Pedagoģijas darbības atbalsts

18. Pavāra palīgs *2

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IV
I
IIA
I
2

IV
I
IIA

11 747,00

* 1 - ar 01.09.2020. palielināts Veļas pārziņa amata vienību skaits no 0,5 - 0,7 slodzēm.
* 2 - ar 01.09.2020. ieviestas Vecākā pavāra, Skolotāja palīga un Pavāra palīga amata vienības, sakarā ar
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu Asūnē.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītāja

I. Domkova

