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. 14

2020.gada 27.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15:00 (Alejas ielā 4, sēžu zālē).
Sēde atklāta plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins (līdz plkst.15:57), Inese Plesņa, Vija
Nipere, Raimonds Nipers, Juris Kavuns (no plkst. 15:05), Aivars Plotka, Viktors Stikuts,
Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
-

Edgars Tjarve, pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Azina, juridiskās nodaļas vadītāja;
Regīna Pauliņa, izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Jolanta Zvidriņa, sociālā dienesta vadītājas vietniece;
Valērijs Masjuks, nekustamā īpašuma speciālists;
Viktors Kiselevskis, vides inženieris;
Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.

Uzaicinātā persona:
Alla Kalniņa, SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāte.
Nepiedalās –
1 deputāts: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ).
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Par sēdes darba kārtību.
Slēgtā daļa
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Atklātā daļa
Par grozījumiem Sociālā dienesta amatu sarakstā.
Par grozījumiem noteikumos “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Par pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā cirsmas izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6044 001 0085 uzmērīšanu, reģistrēšanu un
novērtēšanu.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
8. Par pašvaldības izpilddirektora E.Tjarves pienākumu veikšanu prombūtnes laikā.
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
11. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
12. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.
18. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāta saskaņošanu.
19. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijāaugustā.
6.

1. §
Par sēdes darba kārtību
/Ziņo A.Trūlis/
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina Dagdas novada domes 2020.gada 27.augusta
sēdes darba kārtībā veikt šādus grozījumus:
1. papildināt ar jautājumiem:
1.1. Par mācību procesa īstenošanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2020./2021.mācību gadā;
1.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
1.3. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā;
2. jautājumu “Par mācību procesa īstenošanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2020./2021.mācību gadā” skatīt pēc 4. jautājuma.
3. jautājumu “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu” skatīt pēc 7. jautājuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Iekļaut sēdes darba kārtībā ierosinātos trīs jautājumus un skatīt piedāvātajā secībā:
1. Par sēdes darba kārtību.
Slēgtā daļa
2. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Atklātā daļa
3. Par grozījumiem Sociālā dienesta amatu sarakstā.
4. Par grozījumiem noteikumos “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu
darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
5. Par mācību procesa īstenošanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2020./2021.mācību gadā.
6. Par pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā cirsmas izsoles rezultātu
apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6044 001 0085 uzmērīšanu, reģistrēšanu un
novērtēšanu.

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
10. Par pašvaldības izpilddirektora E.Tjarves pienākumu veikšanu prombūtnes laikā.
11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
13. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
14. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
16. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
17. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.
20. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāta saskaņošanu.
21. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijāaugustā.
22. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā.
Sēdes slēgtā daļa
Ieradās deputāts J.Kavuns.
2. §
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā
/Ziņo J.Zvidriņa/
XX mājsaimniecībai
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes situāciju
personas mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 15.1 un
15.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāti J.Kavuns, R.Nipers, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt personai vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā 873,02 EUR apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas
satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
Sēdes atklātā daļa
3. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta amatu sarakstā
/Ziņo J.Zvidriņa/
Sakarā ar Sociālā dienesta iesaistīšanos Labklājības ministrijas pilotprojektā ģimenes
asistenta pakalpojuma sniegšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), balsošanā nepiedalās deputāti J.Kavuns, R.Nipers, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Izslēgt ar 31.08.2020. Sociālā dienesta amatu sarakstā amata vienību “sociālais
aprūpētājs” (0,5 slodze ar algas likmi 750,00 EUR jeb 375,00 EUR mēnesī).
2. Ieviest ar 01.09.2020. Sociālā dienesta amatu sarakstā amata vienību “ģimenes asistents”
uz 0,5 slodzi ar algas likmi 750,00 EUR jeb 375,00 EUR mēnesī.
3. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu no
01.09.2020.
Pielikumā: Amatu saraksts no 01.09.2020.
4. §
Par grozījumiem mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai
pašvaldības izglītības iestādēs
/Ziņo R.Pauliņa/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu un
Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 3)punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2020.
grozījumiem 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un
05.07.2016. noteikumos 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, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), balsošanā nepiedalās deputāti A.Gžibovskis, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 27.08.2018. sēdē
apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba
samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Pielikumā: Grozījumi Noteikumos.
5. §
Par mācību procesa īstenošanu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2020./2021.mācību gadā
/Ziņo R.Pauliņa/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.
punktu un sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem mācību
procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk – Ieteikumi),
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt, ka ar 2020.gada 1.septembri (2020./2021.m.g.) Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestādēs – Dagdas vidusskolā, Ezernieku vidusskolā, Andrupenes pamatskolā,
Šķaunes sākumskolā, Aleksandrovas pamatskolā, Dagdas Mūzikas un mākslas skolā,
Dagdas novada Sporta skolā – mācību process tiek organizēts klātienē pēc A modeļa
(mācības izglītības iestādē ar/bez attālinātā mācību procesa elementiem) atbilstoši
apstiprinātajai izglītības iestādes mācību procesa organizēšanas un drošības noteikumu
ievērošanas kārtībai Covid–19 laikā (turpmāk – Kārtība).

2. Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt izglītības iestādes
Kārtību, balstoties uz Ieteikumiem.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru apstiprināt izglītības iestāžu Kārtību.
4. Noteikt, ka 2020. gada 1. septembrī Zinību dienas pasākums izglītības iestādēs
organizējams, ievērojot valstī noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un
nodrošinot pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.
5. Noteikt, ka 2020./2021.mācību gada laikā nepieciešamības gadījumā lēmuma maiņu par
pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētai izglītības iestādei ar
rīkojumu nosaka Dagdas novada domes priekšsēdētājs šādās situācijās:
5.1.ja izglītības iestādei ir informācija par to, ka kādam no izglītojamajiem vai izglītības
iestādes darbiniekiem ir apstiprinājusies Covid–19 infekcija. Izglītības iestādes vadītājam
par šādu faktu, nekavējoties ziņot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai;
5.2.ja Dagdas novada, Rēzeknes novada, Krāslavas novada, Aglonas novada, Ludzas novada,
Zilupes novada administratīvajā teritorijā novērojams Covid–19 infekcijas izplatības
pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses
un kontroles centra sniegtajai informācijai.
6. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai Kārtība līdz 2020. gada 1. septembrim būtu
publicēta iestādes vai/un tās dibinātāja tīmekļa vietnē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā
cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
/Ziņo K.Azina./
Ņemot vērā 2020.gada 5.augustā notikušās nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”,
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmu kailcirte ar kopējo platību 3,8 ha, stumbra krāja
864,86 m3 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420020082 – kvartāls Nr.3, nogabals
Nr.7, izcērtamā platība 1,0 ha; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420040196 –
kvartāls Nr.4, nogabals Nr.12, 13, izcērtamā platība 0,8 ha; zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 60420020077 – kvartāls Nr.8, nogabals Nr.4, izcērtamā platība 1,0 ha; zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60420030143 – kvartāls Nr.10, nogabals Nr.10, izcērtamā
platība 0,7 ha, nogabals Nr.12, izcērtamā platība 0,3 ha) kā viena vesela objekta izsoles
rezultātus un nosolītās summas samaksu saskaņā ar izsoles noteikumiem, kā arī pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3
(R.Nipers, A.Plotka, V.Nipere), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 5.augustā notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmu (zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60420020082 – kvartāls Nr.3, nogabals Nr.7; zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60420040196 – kvartāls Nr.4, nogabals Nr.12, 13; zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 60420020077 – kvartāls Nr.8, nogabals Nr.4; zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60420030143 – kvartāls Nr.10, nogabals Nr.10, 12) kā viena vesela
objekta pārdošanu SIA „EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas Nr.51503057381,
juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5410, par izsolē nosolīto augstāko cenu
12 360 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro, 00 euro centi).
2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā lēmuma
1.punktā minētās cirsmas kā viena vesela objekta pirkuma līgumu ar SIA „EURO TRADE
GRUPA”.

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
4. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA „EURO TRADE GRUPA”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 60440010085 reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo K.Azina/

-

Konstatēts:
pašvaldībā saņemts zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašnieka ierosinājums atsavināt
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0085;
būvju īpašniekam uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0085 noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums līdz 01.05.2030.;
saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6044 001 0085 platība sastāda 8,33 ha;
nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un
27.punktu,,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0085
kadastrālo 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.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja.
5. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā atsavināšanu
/Ziņo K.Azina/

-

Konstatēts:
pašvaldībā saņemts fiziskas personas ierosinājums atsavināt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 60560010054;
saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560010054 platība
sastāda 0,4 ha;
zemes vienība nav apbūvēta;
nekustamais īpašums “Zahari”, kadastra Nr. 6056 001 0054, adrese: Ezernieku pag.,
Dagdas nov., reģistrēts 12.08.2019. zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda,
nodalījuma Nr.100000591424;

-

pirmreizējo zemes nomas tiesību līguma termiņš beidzies 14.05.2019., iesniegums par
nomas pagarināšanu no nomnieka nav saņemts;
nekustamais īpašums “Zahari”, kadastra Nr. 6056 001 0054, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Zahari”, Ezernieku pagastā, kadastra
Nr. 6056 001 0054, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 60560010054, (turpmāk – Nekustamais īpašums) pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt Nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Nekustamā īpašuma izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
5. Izsoles komisijai sagatavot Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu XX
/Ziņo K.Azina/
Izskatījusi XX iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/20/589) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx, Dagdas novads
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par pašvaldības izpilddirektora E.Tjarves pienākumu veikšanu
prombūtnes laikā
/Ziņo A.Trūlis/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un
Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), balsošanā
nepiedalās deputāti R.Azins, R.Nipers, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Uzdot Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI veikt
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Edgara TJARVES
prombūtnes laikā.
2. Noteikt pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Kristīnei AZINAI piemaksu 30% apmērā
no noteiktās Juridiskās nodaļas vadītāja mēnešalgas par Dagdas novada pašvaldības
izpilddirektora pienākuma veikšanu izpilddirektora Edgara TJARVES prombūtnes laikā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 11.augusta lēmumu 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, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
p.k.

Īrnieks

Adrese

XX
xxx, Konstantinova
XX
xxx, Mariampole
XX
xxx, Asūne
xxx, Asūne
4. XX
xxx, Ezernieki
5. XX
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām.
1.
2.
3.

Termiņš
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu

12. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 11.augusta 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izīrēt pašvaldības dzīvokļus personām saskaņā ar sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
1. XX
xxx, Asūne
2. XX
xxx , Dagda
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

Līguma termiņš
uz 1 gadu
uz 1 gadu

13. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Andrupenes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 17.08.2020. Nr.3-1.11.5/20/655) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 01.09.2030. uz pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām:
- 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070155;
- 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070077;
- 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070156;
- 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420110048.
2. Precizēt nomas maksu un noteikt to kā 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas 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 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60920010163 Šķaunes pagastā
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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 6.augusta zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt XX zemes nomas tiesības ar 01.09.2020. līdz 31.08.2026. uz pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo daļu
- 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 60920010163, lauksaimnieciskām vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 139,86 EUR (plus PVN) gadā.
4. Pilnvarot Šķaunes 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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par iepriekš noslēgtā zemes nomas
līguma pagarināšanu un 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” 28., 29., 29.8. un 30.4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas tiesības uz 6 gadiem – līdz 01.09.2026. sekojošiem zemes
nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām:
Nr.
Zemes nomnieks
p.k.
1. XX

Administratīvā
teritorija
Andrupenes pagasts

Iznomātā platība, zemes vienības kadastra
apzīmējums
- 0,84 ha, kadastra apzīmējums 60420070160

2.

XX

Andzeļu pagasts

- 1,0 ha, kadastra apzīmējums 60440050175

3.

XX

Ķepovas pagasts

- 4,32 ha (l-bā izmantojamā daļa no z.v.),
kadastra apzīmējums 60800040065

2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemesgabalu.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
16. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Bērziņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 11.08.2020. Nr.3-1.11.5/20/642), konstatēts :

ar XX tika noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60500040120 iznomāšanu līdz 01.09.2023.;
zemes nomnieks lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības.

-

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.08.2020. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 0,42 ha platībā, kadastra apzīmējums 60500040120.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60500040120, 0,42 ha platībā, ievietot neiznomāto
pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā.
3. 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 pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot personu iesniegumus par īpašuma sadali un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu
Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.
punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamo īpašumu sadalīšanai un jaunu nosaukumu piešķiršanai atdalītajām
zemes vienībām :
Nr.
p.k.

Īpašuma nosaukums,
kadastra numurs

1.

XX

2.

XX

Atdalāmās zemes vienības
kadastra apzīmējums,
lietošanas mērķa maiņa
xx
mežsaimniecība
xx
-

Atdalāmās zemes vienības
nosaukums/adrese

Lēmumi pievienoti protokola pielikumā uz 2 lapām.
18. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo V.Masjuks/

XX
XX

Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 18.08.2020. Nr.3-1.11.5/20/660)
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu zemes vienībai „xxx”, ar kadastra
apzīmējumu xxx Andzeļu pagastā, konstatēts :
- ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana;
- uzmērītā platība sastāda 0,3752 ha;
- plānotā turpmākā šīs teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības rakstura būvju
celtniecība.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: – no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
uz – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – zemes vienības daļas
platība 0,3752 ha.
2. Atlikušajai platībai saglabāt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus šādiem nekustamajiem īpašumiem:
Nr.
p.k.
1.

ZIP izstrādātājs

Marinas Sisojeva

Īpašuma nosaukums/
sadalāmā zemes vienība
XX

-

2.

SIA “Ametrs”

XX

Lēmumi pievienoti protokola pielikumā uz 2 lapām.

-

Zemes vienība pēc sadales
( kadastra apzīmējums, platība,
lietošanas mērķis)
xxx , 5,9 ha, lauksaimniecība
xxx
xxx, 2,52 ha, mežsaimniecība
xxx, 4,63 ha, mežsaimniecība
xxx, 4,07 ha, mežsaimniecība
xxx
xxx, 0,32 ha, mežsaimniecība
xxx, 9,88 ha, mežsaimniecība
xxx

20. §
Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāta saskaņošanu
/Ziņo E.Tjarve/
Sakarā ar konkursa uz SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu
komisijas apstiprinātajiem rezultātiem, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 5.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (V.Nipere), „atturas” – 4 (P.Tukišs, R.Nipers, J.Kavuns,
V.Stikuts), balsošanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatam kandidātu Allu
Kalniņu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
jūlijā- augustā
Ziņo: E.Tjarve, A.Trūlis.
Tika sniegtas atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.
Pilnīgs pārskats pieejams sēdes audioierakstā.
No sēdes aizgāja deputāts R.Azins.
22. §
Par grozījumu Dagdas novada pašvaldības nolikumā
/Ziņo A.Trūlis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu, 24.pantu un
45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(J.Kavuns), balsošanā nepiedalās deputāts V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus
Nr.2020/7 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.
2. Kancelejai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2020/7 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2020/7 un paskaidrojuma raksts.
Sēde slēgta plkst. 16:00.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2020.gada 31.augustā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.14, 3.§)

Dagdas novada sociālā dienesta darbinieku
AMATU SARAKSTS
no 01.09.2020.
Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Dienesta vadītājs

39. Sociālais darbs

V

11

1

1 100,00

1 100,00

2. Dienesta vadītāja vietnieks

39. Sociālais darbs

IV

10

0,5

900,00

450,00

3. Vecākais sociālais darbinieks

39. Sociālais darbs

IV

9

0,5

850,00

425,00

39. Sociālais darbs

IIIB

9

1

850,00

850,00

39. Sociālais darbs

IIIB

9

1

820,00

820,00

6. Sociālais darbinieks ar personu grupām

39. Sociālais darbs

IIIB

9

0,75

820,00

615,00

Sociālais darbinieks darbam ar veciem
7.
cilvēkiem un invalīdiem

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

780,00

390,00

8. Sociālās palīdzības organizators

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

750,00

375,00

39. Sociālais darbs

IIA

7

0,5

750,00

375,00

10. Sociālais darbinieks (Dagda)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

1

780,00

780,00

11. Sociālais darbinieks (Dagdas pag.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

1

780,00

780,00

12. Sociālais darbinieks (Andr.pag.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

1

780,00

780,00

13. Sociālais darbinieks (Ezern.pag.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,75

780,00

585,00

14. Sociālais darbinieks (Andz.pag.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

780,00

390,00

15. Sociālais darbinieks (Asūnes p.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

780,00

390,00

16. Sociālais darbinieks (Konst.pag.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

780,00

390,00

17. Sociālais darbinieks (Šķaunes p.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,5

780,00

390,00

18. Sociālais darbinieks (Svariņu p.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,4

780,00

312,00

19. Sociālais darbinieks (Bērziņu p.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,4

780,00

312,00

20. Sociālais darbinieks (Ķepovas p.)

39. Sociālais darbs

IIIA

8

0,2

780,00

Nr.

Amata nosaukums

Vecākas Sociālais darbinieks darbam ar
4.
veciem cilvēkiem un invalīdiem
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un
5.
bērniem

9. Ģimenes asistents *

1

KOPĀ:

* 1 - ar 01.09.2020. ieviesta amata vienība Ģimenes asistents uz 0,5 slodzes, izslēdzot vakanto amata vienību
Sociālais aprūpētājs ar 31.08.2020.

Dagdas novada sociālā dienesta vadītāja

156,00
10 665,00

13

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.augusta sēdē
(protokols Nr.14, 4.§)

GROZĪJUMS NOTEIKUMOS
„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
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusa sēdē apstiprinātajos
noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 8.punkta 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.5. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās
izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs – K 2, 3 vai 5.”
1.2. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Ezernieku un Dagdas
vidusskolās, Andrupenes pamatskolā, piešķirot skolotājiem pēc Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas (turpmāk – IKSN) rīkojuma finansējumu no saņemtās skolas
kopējās mērķdotācijas naudas. ”
1.3. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“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)
874
790

2. Grozījumi Noteikumos stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri.
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

R.Pauliņa

