LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 20

2013.gada 21.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
15 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka (no plkst. 15:05), Aleksandrs
Gžibovskis, Anatols Viškurs, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube,
Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs
Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, ceļu meistars Aivars Belkovskis, Sociālā
dienesta vadītāja Elita Trūle, VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns, finanšu nodaļas vadītājs
Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, zemes lietu speciālists
Juris Priluckis, pagastu pārvalžu vadītāji (Pielikumā saraksts).
Sēdes vadītāja S.Viškure ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:
- Par telpu „Zāles, Ezerniekos, nomas pagarināšanu L.A.”.
- Par atļauju Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram dalībai NVA aģentūras
izsludinātajā iepirkumā.
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Dagdas novada domes 2013.gada 21.novembra sēdes darba kārtību papildināt ar
punktiem:
42. Par telpu „Zāles, Ezerniekos, nomas pagarināšanu L.A.”.
43. Par atļauju Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram dalībai NVA aģentūras
izsludinātajā iepirkumā.
Darba kārtība:
1. Par Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonda – līdzekļu
izlietošanas programmu 2014.-2016.gadam.
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas klasēm”.

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Dagdas novadā”.
4. Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm 2014.gadā.
5. Par VSPC „Dagda” pakalpojumu maksas noteikšanu.
6. Par finansējuma piešķiršanu.
7. Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.
8. Par izmaiņām Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos.
9. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikumu.
10. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, nodošanu bez atlīdzības.
11. Par parāda norakstīšanu SIA „EKO centrs”.
12. Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Lafiko.lv”.
13. Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar dzīvnieku patversmi „Mežavairogi”.
14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, pirkuma līguma
slēgšanu.
16. Par saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu.
17. Par Dagdas novada Sporta skolas nolikumu.
18. Par grozījumiem Dagdas vidusskolas nolikumā.
19. Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā.
20. Par informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” nolikumu.
21. Par grozījumiem Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas nolikumā.
22. Par Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikumu.
23. Par izmaiņām Ētikas komisijā.
24. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
25. Par A.Beitāna atbrīvošanu no PI „Pilsētsaimniecība” vadītāja amata.
26. Par zemes gabala Konstantinovas pagastā ģeoloģisko izpēti.
27. Par Bērziņu pagasta pārvaldes atdzelžošanas iekārtu atsavināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
30. Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu.
31. Par izpērkamās zemes samaksas samazināšanu.
32. Par zemes vienību robežu izmaiņu.
33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu.
34. Par zemes gabalu platību precizēšanu.
35. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
36. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Līmaņi” Andrupenes pagastā.
37. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
38. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
39. Par zemes nomas tiesību maiņu.
40. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
41. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
42. Par telpu „Zāles”, Ezerniekos, nomas pagarināšanu L.A.”.
43. Par atļauju Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram dalībai NVA izsludinātajā
iepirkumā.
1.§
Par Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonda – līdzekļu
izlietošanas programmu 2014.-2016.gadam
/Ziņo A.Belkovskis/

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. un
24.punkta prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonda – līdzekļu
izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014.- 2016.gadam.
/Pielikumā: Programma uz 2 lapām/
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas klasēm”
/Ziņo A.Belkovskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu un
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.2.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas klasēm Dagdas novadā””.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM
publicēt vietējā laikrakstā „Ezerzeme”, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu
tiesiskumu, un no to spēkā stāšanās dienas nodrošināt publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā, kā arī pieejamību domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.35 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 3 lapām.
3.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu un
43.panta trešo daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā””.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM
publicēt vietējā laikrakstā „Ezerzeme”, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu
tiesiskumu, un no to spēkā stāšanās dienas nodrošināt publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā, kā arī pieejamību domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.36 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 3 lapām.
4.§
Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm
2014.gadā
/Ziņo A.Badūns/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.¹ punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
”Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2014.gadā uz 1 (vienu)
personu.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
”Dagda”” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2014.gadā uz 1 (vienu)
īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam (kopējais summētais līdz
3 punktiem).
Pielikumā: VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmes uz 2
lapām.
5.§
Par VSPC „Dagda” pakalpojumu maksas noteikšanu
/Ziņo A.Badūns/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2014.gada 1.janvāri Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda”
maksu par šādiem pakalpojumiem:
1.1. dienas stacionāra maksas pakalpojumi;

1.2. asins analīzes ņemšanas maksas pakalpojumi;
1.3. laboratorijas maksas pakalpojumi;
1.4. zobārstniecības maksas pakalpojumi;
1.5. maksas pakalpojumi par medapskatēm;
1.6. fizioterapijas maksas pakalpojumi;
1.7. fizioterapijas masāžas maksas pakalpojumi;
1.8. procedūru maksas pakalpojumi;
1.9. ārstu speciālistu pieņemšanas un pakalpojumu maksa (bez ārsta norīkojuma);
1.10. saimnieciskie maksas pakalpojumi;
1.11. citi saimnieciskie maksas pakalpojumi;
1.12. dušas un saunas pakalpojumi.
Pielikumā: VSPC „Dagda” maksas pakalpojumu izcenojumi uz 14 lapām.
2. Noteikt ar 2014.gada 1.janvāri Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” telpu
nomas maksu:
2.1. ģimenes prakses ārstam – 200,00 Euro mēnesī (140,56 Ls) ;
2.2. ārstam-speciālistam – 142,00 Euro mēnesī (99,80 Ls).
3. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.janvāri zaudē spēku iepriekš apstiprinātie maksas pakalpojumu
izcenojumi.
6.§
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
6.1. I.S.
Izskatījusi Dagdas pagasta iedzīvotāja I.S. iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu
atbalstu sakarā ar 3.vietas iegūšanu divās kategorijās veterāniem Pasaules čempionātā
Shotokan Karate, kas notika Serbijā, š.g. 12.-13.oktobrī, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt I.S., personas kods …, dzīv. …..., par 3.vietas iegūšanu divās kategorijās
veterānu grupā Pasaules čempionātā Shotokan Karate naudas balvu Ls 300 (trīs simti
lati) apmērā no pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Sportam izdevumus (kods
08.100) par Ls 300,00.
6.2. Andzeļmuižas draudzei
Izskatījusi Andzeļmuižas draudzes iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt
Krucifiksa restaurāciju baznīcas iekštelpā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzei, reģ.
Nr.90000353067, Krucifiksa restaurācijai baznīcas iekštelpā Ls 100 (viens simts lati) no
pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Atpūtas, kultūras, reliģijas
izdevumus (kods 08.400) par Ls 100,00.
6.3. VSPC „Dagda”
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” iesniegumu par
transporta pakalpojumu apmaksu humānās palīdzības (skapji, galdi, krēsli u.tml.) atvešanai no
asociācijas „AIMA” Francijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt VSPC „Dagda” transporta pakalpojuma apmaksai humānās palīdzības atvešanai
Ls 700 (septiņi simti lati) no pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem
līdzekļiem.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Veselības, sociālās aprūpes
izdevumus (kods 07.200) par Ls 700,00.
6.4. Asūnes pamatskolai
Izskatījusi Asūnes pamatskolas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu grīdas seguma
nomaiņai pirmsskolas grupas telpā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Asūnes pamatskolai grīdas seguma nomaiņai Ls 650 (seši simti piecdesmit lati)
no pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasta pārvaldei
Vispārējās izglītības izdevumus (kods 09.200) par Ls 650,00.
6.5. Konstantinovas pagasta pārvaldei
Lai Konstantinovas ciemā nodrošinātu ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Konstantinovas pagasta pārvaldei elektriskā instalācijas kabeļa iegādei Ls 800
(astoņi simti lati ) no pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem
līdzekļiem.

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Konstantinovas pagasta pārvaldei
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumus (kods 06.600) par Ls 800,00.
6.6. Lāpstas iegādei traktoram Farmatrac 545 DT
Lai nodrošinātu Dagdas pilsētā operatīvu gājēju ietvju un mazo stāvlaukumu attīrīšanu
no sniega, saskaņā ar pašvaldības 2013.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par
Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Piešķirt no pašvaldības speciālā budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumiem plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600) Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti lati)
papildus agregāta – lāpstas – iegādei traktoram Farmatrac 545 DT.
7.§
Par grozījumiem nomas līgumā ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” lūgumu samazināt nomas maksu par
katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā, siltumtrases un siltummezglu nomu, lai saglabātu esošo
siltumenerģijas tarifu Dagdas pilsētā, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janvāri samazināt katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā, siltumtrases un
siltummezglu nomas maksu par 50%.
2. Veikt grozījumus 2013.gada 19.jūlijā noslēgtā līguma Nr.DNP/4-1.6/13/26 ar SIA
„Dagdas komunālā saimniecība” par katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā, siltumtrases un
siltummezglu nomu (turpmāk- Līgums) 7. un 8.punktā:
2.1. Līguma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:
„ 7. Nomas maksa par Objektu tiek noteikta EUR 7 911,12 (septiņi tūkstoši deviņi simti
vienpadsmit euro, 12centi) gadā + PVN (21%) jeb Ls 5 559,96 + PVN (21%) ”
2.2. Līguma 8.punktu izteikt šādā redakcijā:
„ 8. Nomas maksu Nomnieks pārskaita uz Iznomātāja norādīto kontu reizi mēnesī – līdz
tekošā mēneša 25.datumam - EUR 659,26 apmērā + PVN (21%) – EUR 138,44, kas kopā
sastāda EUR 797,70 mēnesī (Ls 463,33 apmērā + PVN (21%) – Ls 97,30, kas kopā
sastāda Ls 560,63 mēnesī). ”
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai grozījumus Līgumā.
8.§
Par izmaiņām Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos
/Ziņo I.Tukiša;V.Krūmiņš, R.Nipers, A.Viškurs, V.Stikuts/

I.Tukiša informē par Svariņu pagasta pārvaldes 06.11.2013. iesniegumu par pakalpojumu
maksas noteikšanu traktoram T-25, kā arī traktoram JMZ-6 noteikt maksu tikai par
iekraušanu, veicot Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu Traktortehnikas pakalpojumu
izcenojumos no 01.10.2013., kuri apstiprināti Dagdas novada pašvaldības domes 2013.gada
19.septembra sēdē, šādus grozījumus:
- aizstāt Svariņu pagasta pārvaldes Traktora JMZ-6 pakalpojuma veidu un cenu “Iekraušanas
darbi, transportēšana, 1 stunda – LVL 11,00 jeb EUR 15,65 EUR” uz pakalpojuma veidu un
cenu “Iekraušanas darbi – LVL 4,00 jeb EUR 5,69”;
- papildināt Svariņu pagasta pārvaldes pakalpojumus ar Traktora T-25 notekūdeņu
atsūknēšanas, transportēšanas ar piekabi un zāles pļaušanas pakalpojumiem un to
izcenojumiem.
Debatēs piedalās:
V.Krūmiņš izteicās, ka pašvaldības piedāvātie traktortehnikas pakalpojumu izcenojumi
neveicina uzņēmējdarbību un nepieciešams pārskatīt iepriekš apstiprinātos maksas
pakalpojumus.
A.Viškurs un R.Nipers atbalsta deputāta V.Krūmiņa priekšlikumu.
V.Stikuts izteicās, ka pagasta pārvaldes sniegtie pakalpojumi pārsvarā paredzēti pagasta
iedzīvotājiem, lai sniegtu palīdzību piemājas saimniecībām nelielos apjomos.
S.Viškure ierosina balsot par piedāvāto lēmuma projektu.
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts,), „pret” – 6 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa,
R.Nipers, V.Krūmiņš,), „atturas” – 3 (M.Ļevkova, O.Golube, V.Višņevskis), NOLEMJ:
Piedāvātais lēmuma projekts par izmaiņām Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos
nav pieņemts, jo par to nav nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
9.§
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikumu
/Ziņo J.Stikuts, I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības stipendiju nolikumu.
Pielikumā: Pašvaldības stipendiju Nolikums uz 3 lapām.
10.§
Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, nodošanu bez atlīdzības
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2013.gada 18.oktobra iesniegums
Nr.22-1.18/2077, (reģistrēts 2013.gada 21.oktobrī, ar Nr.3-1.5.10/13/1121) par Dagdas
novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0333 0,0194
ha platībā, Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, Dagdas novadā, nodošanu bez atlīdzības valstij Iekšlietu
ministrijas personā.

Nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, Dagdas novadā iegūts, atdalot zemes
gabala daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0302, pēc Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2013.gada 15.janvāra iesnieguma Nr.22-1.18.83
saņemšanas, kurā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests lūdza izskatīt iespēju atdalīt
augstākminēto zemes gabala daļu.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rēzeknes ielā 2B, Dagdā (nekustamā
īpašuma kadastra numurs 6009 001 0334) – zemes vienība 0,0194 ha platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 6009 001 0333) ir nostiprinātas uz Dagdas novada pašvaldības vārda
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524108, lēmuma datums
23.08.2013.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļu
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Ja nodotais nekustamais
īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod
tai atvasinātajai publiskajai personai, kura šo nekustamo īpašumu sākotnēji nodevusi
pārvaldes funkcijas vai uzdevuma izpildei.
Nekustamā īpašuma nodošana nepieciešama sakarā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja
Latvijā divpusēja sadarbības projekta realizāciju jaunas garāžas būvniecībai VUGD Latgales
reģiona brigādes Krāslavas daļas Dagdas postenim, Rēzeknes ielā 2, Dagdā.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 42.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības valstij Iekšlietu ministrijas personā nekustamo īpašumu - zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0333 0,0194 ha platībā, Rēzeknes ielā 2B,
Dagdā, Dagdas novadā.
2. Pašvaldības kancelejai nodrošināt lēmuma un zemes robežu plāna nosūtīšanu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Iekšlietu ministrijai.
11.§
Par parāda norakstīšanu SIA „EKO centrs”
/Ziņo J.Stikuts; A.Arnicāns, R.Nipers/
SIA „EKO Centrs”, reģistrācijas Nr.41502010057, juridiskā adrese: Rīgas iela 61,
Krāslava, LV-5601, Krāslavas rajona tiesa 2011.gada 8.augustā pasludināja maksātnespējas
procesu, ieceļot par maksātnespējas administratoru V.Andrejevu, sertifikāta Nr.00255,
prakses vieta Stabu iela 41-5, Rīga, LV-1011, un nosakot kreditoru pieteikšanās termiņu 3
(trīs) mēneši.
Pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības datiem, SIA
„EKO Centrs”, reģistrācijas Nr.41502010057, ir palikušas parāda saistības pret Dagdas

novada pašvaldību par patērēto elektroenerģiju LVL 920,41(deviņi simti divdesmit lati, 41
santīms) apmērā un telpu nomu LVL 12,70 (divpadsmit lati, 70 santīmi) apmērā.
Ņemot vērā to, ka informācija par SIA “EKO Centrs” maksātnespējas procesa
pasludināšanu Dagdas novada pašvaldībā tika saņemta 2013.gada septembra mēneša sākumā,
savukārt kreditoru pieteikšanās termiņš bija trīs mēneši no maksātnespējas procesa
pasludināšanas - 2011.gada 8.augusts, kreditora prasījuma iesniegšana patreiz nav iespējama.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu -„Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, kā arī samazina izveidotos
uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem.”,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts), „pret”
– 1 (R.Nipers), „atturas” – 3 (A.Arnicāns, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), NOLEMJ:
1. Norakstīt SIA „EKO Centrs”, reģistrācijas Nr.41502010057, parādu pret Dagdas novada
pašvaldību par patērēto elektroenerģiju LVL 920,41 (deviņi simti divdesmit lati, 41
santīms) apmērā un telpu nomu LVL 12,70 (divpadsmit lati, 70 santīmi) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai.
12.§
Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Lafiko.lv”
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi SIA “LAFIKO.LV” 07.11.2013. iesniegumu (reģ.Nr. DNP/31.11.4/13/899) par telpu nomas līguma Nr.DNP/4-1.6/12/33, kas noslēgts 2012.gada
31.oktobrī, pagarināšanu biroja vajadzībām kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3)punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt jaunu nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “LAFIKO.LV” par telpu ar kopējo
platību 10,4 m2 Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomu biroja vajadzībām kreditēšanas
pakalpojuma sniegšanai līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Noteikt telpu nomas maksu 3,60 EUR/m² + PVN mēnesī.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu noslēgt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
13.§
Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar dzīvnieku patversmi „Mežavairogi”
/Ziņo J.Stikuts, I.Pauliņš/

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.678 „Klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanas prasības”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu uz 1 (vienu) gadu ar biedrību „Dzīvnieku patversme „Mežavairogi””, reģ.
Nr. 40008187785, juridiskā adrese: „Meža Vairogi”, Ķekavas novads, par bezsaimnieka
klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu Dagdas novada teritorijā, dzīvnieku izmitināšanu,
uzturēšanu, aprūpi, eitanāziju, kā arī nobrauktu, noindētu, beigtu dzīvnieku līķu
aizvākšanu, vietas dezinfekciju un līķu utilizāciju.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu ar DzP „Mežavairogi”.
14.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
G.K.
Izskatījusi L.N. iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/13/777) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu G.K. adresē: Brīvības iela 9A, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.K. adresē: Brīvības iela 9A, Dagda,
Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē,
pirkuma līguma slēgšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, Dagdas novadā
izsole netiks rīkota, jo 17.10.2013. tika saņemts pieteikums no S.Š. par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu Ezernieku ielā 5, Andrupenē, Dagdas novadā, kā arī
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta(2) daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt nomaksas līgumu uz 5
(pieciem) gadiem par nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, Dagdas novadā,
pārdošanu S.Š. par nosacīto cenu Ls 3 820,- (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit lati, 00
santīmi).

2. Pārtraukt 2013.gada 10.maijā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.7-2/13/14
un 2013.gada 02.maijā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nomaksas līgumu parakstīšanai.
16.§
Par saistošo noteikumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību” precizēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM)
12.11.2013. vēstuli Nr.18-6/10931 par Dagdas novada domes 2013.gada 17.oktobra saistošo
noteikumu Nr.33 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību” izvērtēšanu, iebildumiem un lūgumu precizēt saistošos noteikumus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.33
„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību”.
2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
VARAM zināšanai, publicēt vietējā laikrakstā „Ezerzeme” un no to spēkā stāšanās dienas
nodrošināt publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī pieejamību domes ēkā un
pagasta pārvaldēs.
17.§
Par Dagdas novada Sporta skolas nolikumu
/Ziņo A.Arnicāns; V.Stikuts, A.Gžibovskis/
V.Stikuts ierosina nolikuma 44.pukta teikumā svītrot vārdus „saskaņojot ar Dagdas novada
Izglītības, kultūras un sporta nodaļu”.
A.Gžibovskis ierosina papildināt nolikuma 2.punkta teikumu ar vārdiem „kas saistīti ar sporta
izglītību”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (O.Golube), NOLEMJ:
1. Atbalstīt deputātu V.Stikuta priekšlikumu, veicot izmaiņas nolikuma 44.punktā.
2. Apstiprināt Dagdas novada Sporta skolas nolikumu.
Pielikumā: Skolas nolikums uz 5 lapām.
18.§
Par grozījumiem Dagdas vidusskolas nolikumā
/Ziņo A.Arnicāns/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Dagdas vidusskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
19.§
Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā
/Ziņo A.Arnicāns/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās
deputāts A.Gžibovskis, NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Ezernieku vidusskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
20.§
Par informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” nolikumu
/Ziņo A.Arnicāns, D.Leonoviča, V.Stikuts, A.Gžibovskis/
V.Stikuts ierosina svītrot no nolikuma 22.punktu.
A.Gžibovskis ierosina
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt deputāta V.Stikuta priekšlikumu svītrot nolikuma 22.punktu.
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas”
nolikumu.
Pielikumā: Informatīvā izdevuma nolikums uz 3 lapām.
21.§
Par grozījumiem Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas nolikumā
/Ziņo A.Arnicāns/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
22.§
Par Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikumu
/Ziņo I.Plesņa/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz 4 lapām.
23.§
Par izmaiņām Ētikas komisijā
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
Dagdas novada pašvaldības Ētikas kodeksa 14.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās
deputāts V.Višņevskis, NOLEMJ:
Veikt izmaiņas Ētikas komisijas sastāvā :
1. Atbrīvot no Ētikas komisijas locekļa amata Zinaīdu KONOŠONOKU.
2. Ievēlēt par Ētikas komisijas locekli Vladislavu VIŠŅEVSKI – Dagdas novada domes
deputātu.
24.§
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
/Ziņo R.Azins/
A.K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 12.novembra lēmumu par
atļauju dzīvokļa apmaiņai A.K., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā” un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Atļaut A.K. veikt pašvaldībai piederošā 3-istabu dzīvokļa Nr.4 mājā „Palejas”,
Ezerniekos, Ezernieku pagastā, apmaiņu pret 3-istabu dzīvokli mājā „Zāles”,
Ezerniekos, Ezernieku pagastā, un noslēgt īres līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.K..
25.§
Par A.Beitāna atbrīvošanu no PI „Pilsētsaimniecība” vadītāja amata
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Alda Beitāna iesniegumu par atbrīvošanu no pašvaldības iestādes
„Pilsētsaimniecība” vadītāja amata ar š.g. 29.novembri, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Atbrīvot Aldi Beitānu no pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāja amata ar
2013.gada 29.novembri.
26.§
Par zemes gabala Konstantinovas pagastā ģeoloģisko izpēti
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka pašvaldības ceļu uzturēšanai un remontiem ir nepieciešams smiltsgrants maisījums, ņemot vērā, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgs zemes gabals
Konstantinovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0035, platība - 2,5 ha, kuram
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 0401,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Plesņa), NOLEMJ:
1. Veikt derīgo izrakteņu izpēti Dagdas novada pašvaldībai piekritīgajā zemes gabalā ar
kadastra apzīmējumu 6076 002 0035, Konstantinovas pagastā, 2,5 ha platībā.
/Pielikumā: Zemes gabala robežu shēma/
2. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju derīgo izrakteņu izpētei.
3. Plānojot budžetu 2014.gadam, paredzēt nepieciešamos līdzekļus lēmuma 1.punktā
minētajiem darbiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.

27.§
Par Bērziņu pagasta pārvaldes atdzelžošanas iekārtu atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka Bērziņu pagasta pārvaldes bilancē esošās atdzelžošanas iekārtas
netiek izmantotas, jo neatbilst normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka kustamas mantas
atlikusī bilances vērtība sastāda LVL 2950,-, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19) punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un
8.pantu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāti
R.Nipers, R.Azins, NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt Bērziņu pagasta pārvaldes atdzelžošanas iekārtas, pārdodot izsolē ar
augšupejošo soli.
2. Kustamās mantas novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raitis AZINS – Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks;
Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt kustamās mantas nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Romualda DEMIDA – Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja;
Raimonds NIPERS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot kustamās mantas izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.
28.§
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
28.1. "Krokusi" Ezernieku pagastā
Izskatot A.G. 08.11.2013. iesniegumu par īpašuma “Krokusi” sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāti
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, NOLEMJ:

1. Piekrist zemes īpašuma “Krokusi” Ezernieku pagastā sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Krokusi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
003 0086 (17,29 ha) nosaukumu "Mālkalni", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma “Krokusi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
003 0138 (6,28 ha) nosaukumu "Kalnapriedes", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
4. 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.
28.2. "Vigori" Svariņu pagastā
Izskatot D.G. 11.11.2013. iesniegumu par īpašuma “Vigori” sadali un jauna nosaukuma
piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Vigori” Svariņu pagastā sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vigori” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 001
0149 (5,08 ha) nosaukumu "Vālodzes-1", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. 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.
29.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
29.1. V.J., J.K., A.L. un Z.A. Ķepovas pagastā
Izskatot V.J., J.K., A.L. un Z.A. 06.11.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Izbeigt ar 2013.gada 31.decembri V.J., J.K., A.L. un Z.A. zemes nomas tiesības
(katram uz 1/4 d.d.) uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6080 004
0204, 8,4 ha platībā, Ķepovas pagasta Apaļos.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.2. A.K. Andzeļu pagastā
Izskatot A.K. 07.11.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Izbeigt ar 2013.gada 31.decembri A.K. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 002 0061, 2,3 ha platībā, Andzeļu pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.3. T.M. un V.O. Dagdas pagastā
Izskatot T. M. un V. O. 22.10.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Izbeigt ar 2013.gada 31.decembri T.M. un V.O. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6054 005 0064 (6,0 ha) un 6054 005
0065 (5,5 ha) Dagdas pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.4. A.D. Bērziņu pagastā
Izskatot A.D. 05.08.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Izbeigt ar 2013.gada 31.decembri A.D. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0069 1,0 ha platībā, Bērziņu pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.§
Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot T.V. 28.10.2013. iesniegumu, kā arī saskaņā ar ēku un būvju īpašuma
piederību apliecinošiem dokumentiem un pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka T.V. piederošās ēkas ar adresi "Mauriņi', Astašova, Andrupenes pag., Dagdas
nov., ir piesaistītas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0087 2,5 ha platībā.
2. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums un zemes vienības 6042 008 0087 robežu shēma pievienoti sēdes protokola
pielikumā, pavisam uz 2 lapām.
31.§
Par izpērkamās zemes samaksas samazināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot V.S. 17.10.2013. iesniegumu, konstatēts:
- Ar Andzeļu pagasta zemes komisijas 14.01.1997. lēmumu Nr.34 V.S. tika atzītas zemes
īpašuma tiesības uz 13,24 ha zemes.
- Zemes reformas laikā V.S. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz īpašumu "Pumpurkalni" (4,04
ha) un "Pumpuri" (3,66 ha).
- Tagad V.S. ir izgatavots zemes robežu plāns īpašumam "Pumpuriņi" 11,16 ha platībā,
īpašuma kadastra Nr. 6044 003 0116, zemes vienības kadastra apzīmējums 6044 003 0066.
Izpērkamās zemes vienības daļas platība sastāda 5,62 ha.
- Zeme lietošanā V.S. piešķirta lietošanā ar Andzeļu pagasta padomes 27.10.1994. lēmumu
Nr.5 un atrodas lietošanā pilnus 19 gadus.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787 "Noteikumi par
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" 6.punktu, samaksas apmēra
samazinājums par zemes lietošanas laiku ir 2% par katru gadu, bet ne vairāk kā 25%.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
"Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi",
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noteikt samaksas apmēra samazinājumu 25% apmērā par V.S. lietošanā piešķirtās zemes
“Pumpuriņi” daļu 5,62 ha platībā.
2. 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.
32.§
Par zemes vienību robežu izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/

Sakarā ar neatbilstību telpiskajiem datiem un pamatojoties uz Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Grozīt Dagdas novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
6092 001 0163 (1,7 ha) un 6092 001 0167 (1,5 ha) savstarpējo robežu, saglabājot tām
iepriekšējo platību.
/Pielikumā: Zemes vienību robežu shēma uz vienas lapas/
2. Grozīt Dagdas novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību savstarpējo robežu un noteikt
tām sekojošo platību:
2.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0312 - 3,1 ha;
2.2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0415 - 1,0 ha.
/Pielikumā: Zemes vienību robežu shēma uz vienas lapas/
33.§
Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot I.F. 22.10.2013. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu
apakšnomā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās
deputāte M.Ļevkova, NOLEMJ:
1. Atļaut I.F. nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai "Tingala" zemes gabalu Andrupenes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0102 3,8 ha platībā un 10,0 ha lielu platību no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0094 uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram ir
nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34.§
Par zemes gabalu platību precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar kadastra datu neatbilstību kartē iezīmētajām platībām un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Precizēt Dagdas novada teritorijā šādu zemes gabalu platības:
Nr.

Administratīvā teritorija

Kadastra numurs

Precizētā platība

p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Andrupenes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Asūnes pagasts
Konstantinovas pagasts
Dagdas pilsēta
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts

6042 007 0079
6046 001 0188
6046 002 0026
6046 002 0065
6046 005 0234
6046 005 0280
6046 004 0228
6046 004 0201
6046 005 0162
6046 004 0194
6046 004 0392
6076 004 0397
6009 001 0170
6056 001 0071
6056 003 0081
6056 003 0082
6056 003 0084
6056 007 0099
6056 007 0100
6056 009 0064

( ha)
2,3
2,8
0,9
4,2
9,7
6,1
25,0
0,34
3,0
0,26
1,4
0,24
0,0845
6,3
7,0
3,7
7,5
67,9
34,1
12,8

Pielikumā zemes vienību robežu shēmas.
35.§
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Svariņu pagasta pārvaldes 13.11.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas
plānojumu 2013.-2024. gadam,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Zemes vienībai 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090 004 2101 īpašumā
"Vanagi", Svariņu pagastā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības
zeme, kods 0101.
36.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Līmaņi” Andrupenes pagastā
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot A.L., I.V. un A. J. 15.11.2013. iesniegumu un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likumu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Līmaņi" ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0055, 27,6 ha platībā, sadalei, izveidojot trīs
zemes vienības 15,7 ha, 7,5 ha un 4,4 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Veikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par Dagdas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu",
apstiprinātiem 2013.gada 27.martā (domes sēdes protokols Nr.5, 1.§).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0055 sadales shēma pievienoti
sēdes protokola pielikumā, pavisam uz 2 lapām.
37.§
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
37.1. kapsētu zemes
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, pašvaldībai ir piekritīgas zemes
vienības, uz kurām atrodas kapsētas, par kuru uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu.
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas sekojošas kapsētu zemes:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pagasts
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes
Šķaunes

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6092 001 0109
6092 001 0110
6092 002 0072
6092 004 0077
6092 004 0078
6092 005 0153
6092 005 0154
6092 005 0155

Platība
(ha)
1,5
1,0
0,6
0,2
0,2
0,2
0,9
1,0

Precizētā
platība (ha)
1,18
0,63
0,5
0,14
0,16
0,18
0,74

9.
10.

Šķaunes
Šķaunes

6092 006 0307
6092 006 0308

0,8
0,6

1,13
0,4

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas.
37.2. neapbūvētas zemes vienības
Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi un saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības, zemes vienības ir iznomātas
bijušajiem zemes lietotājiem un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas sekojošas neapbūvētas zemes
vienības :
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Pagasts
Ķepovas
Asūnes
Ezernieku

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6080 004 0269
6046 005 0290
6056 005 0311

Platība (ha)
1,75
3,7
6,0

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas.
37.3. apbūvētas zemes vienības
Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi un saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmo daļu izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas sekojošas apbūvētas zemes
vienības:
Nr.
p.k.
1.
2.

Pagasts
Ķepovas
Asūnes

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6080 005 0044
6046 005 0167

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas.

Platība (ha)
1,5
6,0

38.§
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
/Ziņo J.Priluckis/
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtās daļas 2.1punktu, kas nosaka, ka
neapbūvēta zeme, uz kuru likumā noteiktajā termiņā netika izmantotas nomas pirmtiesības,
ieskaitāma rezerves zemes fondā,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu
6046 005 0185 2,8 ha platībā.
Pielikumā: Zemes vienības robežu shēma.
39.§
Par zemes nomas tiesību maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot G.P. (H.P.) 23.10.2013. iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt F.P., personas kods 100337-12434, zemes nomas tiesības ar 31.12.2013. uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0174 Dagdā, Lāčplēša ielā 11, sakarā ar
2013.gada 16.jūlija dzīvojamās mājas dāvinājuma līgumu.
2. Piešķirt G.P. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) ar 01.01.2014. uz zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6009 001 0174 0,0845 ha platībā, dzīvojamās mājas uzturēšanai.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apjomā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā Ls 20 gadā.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar G.P..
5. 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.
40.§
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar privātpersonu iesniegumiem par zemes nomas tiesību pagarināšanu,
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",

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes nomas
tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

1.

Andzeļu pagasts

2.

Vārds, Uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

6044 006 0127

4,7

Asūnes pagasts

A. G.
T. L.

Nomas
termiņš
(gadi)
25

2,0

10

2.
4.

Asūnes pagasts
Asūnes pagasts

V. B.
Z. K.

Asūnes pagasts

V. S.

6.
7.

Asūnes pagasts
Asūnes pagasts

M. A.
J. S.

0,34
0,2
0,8
1,4
0,26
3,1
2,0

20
20

5.

6046 004 0201
6046 004 0192
6046 004 0395
6046 004 0392
6046 004 0194
6046 005 0256
6046 004 0312

8.
9.

Asūnes pagasts
Asūnes pagasts

P. L.
O. Š.

6046 004 0396
6046 004 0386
6046 005 0164

0,4
0,27
2,6

20
20

10.

Asūnes pagasts

M. Š.

6046 004 0405

1,5

20

11.
12.

Asūnes pagasts
Asūnes pagasts

V. G.
V. G.

6046 004 0158
6046 004 0390

0,4
0,73

20
10

13.

Asūnes pagasts

A. K.

14.

Asūnes pagasts

M. G.

15.
16.

Asūnes pagasts
Asūnes pagasts

M. V.
V. R.

17.
18.

Asūnes pagasts
Konstantinovas
pagasts

R. T.
Ģ. S.

6046 004 0405

6046 004 0024
6046 005 0149
6046 002 0065
6046 002 0067
6046 004 0255
6046 004 0398
6046 001 0188
6046 004 0375
6046 004 0400
6076 004 0104
6076 004 0106
6076 004 0107

(daļa no z.g.)

(daļa no z.g.)

(daļa no z.g.)

(daļa no z.g.)

3
5

0,50
1,4
4,2
2,0
0,5

20

0,4
2,8
2,8
2,0
0,16
0,8
1,0

10
20

(daļa no z.g.)

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 18 lapām.

10

5

4
20

41.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar privātpersonu iesniegumiem par pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves
zemes fondā iekļautās zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktuun Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemi saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

1. Andrupenes pagasts
2. Andzeļu pagasts
3. Asūnes pagasts
4.
5.
6.
7.
8.

Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Dagdas pagasts
Ķepovas pagasts
Ķepovas pagasts

Vārds, Uzvārds/
nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

Ē. A.
D. K.
z/s „Sapņukalns”

6042 007 0079
6044 002 0061
6046 003 0050

2,3
2,3
1,4

10
20
25

z/s "Celiņi"
A. B.
A. L.
M. L.
J. L.

6046 005 0150
6046 005 0289
6050 002 0069
6054 005 0112
6080 004 0174
6080 004 0166
6080 004 0109
6080 004 0212

(daļa no z.g.)

0,4

4,0
1,0
11,6
0,2
0,2
0,2
0,15

25
10
10
20
20

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām
42.§
Par telpu „Zāles”, Ezerniekos, nomas pagarināšanu L.A.
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi L.A. 20.11.2013. iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu „Zāles”,
Ezerniekos, nomu uz 5 gadiem individuālā darba veikšanai - šūšanas pakalpojumu sniegšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas lūguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu,

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt jaunu nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar L. A. par telpu Nr.6 (10,7 kv.m.) un
Nr.9 (13,3 kv.m.) 24,0 kv.m. kopplatībā mājā „Zāles”, Ezerniekos, nomu individuālā
darba veikšanai uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt telpu nomas maksu 0,15 Ls/m² (no 01.01.2014. - 0,21 EUR/m²) mēnesī.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt Telpu nomas līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
43.§
Par atļauju Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram
dalībai NVA izsludinātajā Iepirkumā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Iepirkuma „Apmācību telpu un aprīkojuma
noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” īstenošanai 2014. un 2015.gadā”
izsludināšanu (ID Nr.NVA 2013/103), ņemot vērā to, ka Dagdas novada jauniešu iniciatīvu
centrs lieto Dagdas novada pašvaldībai piederošas telpas un aprīkojumu, kas atbilst
augstākminētā iepirkuma tehniskajai specifikācijai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Atļaut Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājai Ainai Odiņecai sagatavot
pieteikumu un piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā Iepirkumā
„Apmācību telpu un aprīkojuma noma Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” īstenošanai
2014. un 2015.gadā”, piedāvājot Dagdas novada pašvaldībai piederošās telpas Alejas ielā
11A, Dagdā, Dagdas novadā.
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā atļaut A.Odiņecai slēgt telpu nomas
līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
Sēdi slēdz plkst. 18:00.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2013.gada 25.novembrī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 1.§)

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
(ceļu un ielu fonda) izlietošanas
vidējā termiņa programma (trijiem gadiem) 2014. – 2016. gadam
(Saskaņā ar MK 11.03.2008. noteikumu Nr.173 24.p. prasībām)

Nr.
p.k.

Izlietošanas mērķis

Summa
EUR

Summa
LVL

128 000

89 959

2014. gads
1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšana

2.

Projekta izstrāde Pasta ielas posma no Pļavu ielas līdz
krustojumam ar Parka ielu, Parka ielas un Parka šķērsielas
rekonstrukcijai Dagdas pilsētā,
ceļa Vecdome – Purpļi un Parka ielas Dagdas pagastā
rekonstrukcijas projekta aktualizācija

4 260

2 994

3.

Ezernieku
pagasta
bērnudārza
rekonstrukcijas projekta izstrāde

4 260

2 994

4.

Alejas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta realizācija

1 658 808

1 165 817

5.

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve
Tirgus ielā Dagdas pilsētā

29 160

20 494

6.

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma
izbūve Liepājas ielā no Daugavpils līdz Tirgus ielai Dagdas
pilsētā

10 740

7 548

7.

Projekta izstrāde Asūnes pagasta autoceļa Kaitra - Ustje un
tilta pāri Asunicas upei Dagdas pagastā rekonstrukcijai

4 260

2 994

8.

Ceļa Neikšāni – Lielie Katriniški un K.Raudives piemiņas
vietas piebraucamā ceļa ikdienas uzturēšana, caurteku un
seguma atjaunošana

7 100

4 990

9.

Ceļa Grabova – Malka Andrupenes pagastā rekonstrukcijas
projekta izstrāde un īstenošana

4 260 +

2 994 +

10.

Ceļa Aleksandrova – Skudriķi Konstantinovas pagastā
rekonstrukcijas projekta izstrāde un īstenošana

4 260 +

2 994 +

11.

Ceļa Krasnopole – Malcāni – Porečje Šķaunes un Bērziņu
pagastos rekonstrukcijas projekta izstrāde un īstenošana

4 260 +

2 994 +

128 000

89 959

4 260

2 994

piebraucamā

ceļa

2015. gads
1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšana

2.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta
rekonstrukcijas projekta izstrādāšana

3.

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta izstrāde

4 260

2 994

4.

Ceļa Vecdome – Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka
ielai, Parka šķērsielas un Parka ielas Dagdas pagastā un pilsētā
rekonstrukcijas projektu realizācija

28 450

19 995

5.

Ezernieku
pagasta
bērnudārza
rekonstrukcijas projekta realizācija

21 340

14 998

6.

Asūnes pagasta autoceļa Kaitra – Ustje un tilta pāri Asunicas
upei Dagdas pagastā rekonstrukcija

28 450

19 995

7.

Ceļa Katriniški – Neikšāni ikdienas uzturēšana, seguma
atjaunošana

7 100

4 990

8.

Ceļa Mamonova – Karaļi Andzeļu pagastā rekonstrukcijas
projekta izstrāde un īstenošana

4 260 +

2 994 +

9.

Ceļa Altinīki – Ostrovļani Ezernieku pagastā rekonstrukcijas
projekta izstrāde un īstenošana

4 260 +

2 994 +

128 000

89 959

Dagdas pilsētas Jelgavas ielas un Ezermalas ielas posma līdz
Ezera ielai rekonstrukcijas projekta izstrādāšana

4 260

2 994

3.

Skolas ielas
izstrādāšana

4 260

2 994

4.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta
rekonstrukcijas projekta realizācija

28 450

19 995

5.

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta
realizācija

21 340

14 998

6.

Malcānu kapu piebraucamā ceļa Šķaunes pagastā ikdienas
uzturēšana, seguma atjaunošana

7 100

4 990

piebraucamā

ceļa

2016. gads
1.
2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas
uzturēšana

Dagdas

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Sagatavoja:
Ceļu meistars A.Belkovskis
65681727, 28600305

pilsētā

rekonstrukcijas

projekta

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 4.§)

Dagdas novada pašvaldības iestādes
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2014.gadā
uz 1 (vienu) personu
Nr.
p.k.

Izdevumi

Summa
(EURO)
0,702804
178

Summa
(Ls)

42

29,52

1.

Atalgojums

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3.

Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta
braucieniem

4.

Samaksa par pakalpojumiem :

57

40,06

4.1.

- pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

3

2,11

4.2.

- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

43

30,22

4.3.

- iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

3

2,11

4.4.

- remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)

7

4,92

4.5.

- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1

0,70

4.6.

- īres un nomas maksa
103

72,39

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā :

125,10

5.1.

- biroja preces un inventārs

3

2,11

5.2.

- kurināmais un enerģētiskie materiāli

3

2,11

5.3.

- zāles un medicīniskās ierīces

10

7,03

5.4.

- kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

9

6,33

5.5.

- valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu
uzturēšanas izdevumi

78

54,82

Izmaksas uz vienu personu mēnesī

380

267,07

Dagdas novada pašvaldības iestādes
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2014.gadā
uz 1 (vienu) īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši
Bartela indeksam (kopējais summētais līdz 3 punktiem)
Nr.
p.k.

Izdevumi

Summa
(EURO)
0,702804
190

Summa
(Ls)

47

33,03

1.

Atalgojums

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3.

Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta
braucieniem

4.

Samaksa par pakalpojumiem :

57

40,06

4.1.

- pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

3

2,11

4.2.

- izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

43

30,22

4.3.

- iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

3

2,11

4.4.

- remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)

7

4,92

4.5.

- informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1

0,70

4.6.

- īres un nomas maksa
119

83,63

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā :

133,53

5.1.

- biroja preces un inventārs

4

2,81

5.2.

- kurināmais un enerģētiskie materiāli

4

2,81

5.3.

- zāles un medicīniskās ierīces

17

11,95

5.4.

- kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

7

4,92

5.5.

- valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu
uzturēšanas izdevumi

87

61,14

Izmaksas uz vienu personu mēnesī

413

290,25

VSPC „Dagda” vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 5.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA”
DIENAS STACIONĀRA MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Pacienta izmitināšana par katru pavadīto
diennakti (bez ēdināšanas)

4,00

2,81

2.

Pacienta ēdināšana (trīs reizes dienā)

5,00

3,51

3.

Aprūpētāja pakalpojumi diennaktī
(pacientiem ar Bartela indeksu līdz 5)

5,00

3,51

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
ASINS ANALĪZES ŅEMŠANAS MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

1,00

0,70

2.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

1,15

0,81

3.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

1,30

0,91

4.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu četros stobriņos
un vairāk

2,30

1,62

5.

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

0,75

0,53

No asins analīzes ņemšanas maksas pakalpojumiem atbrīvoti bērni līdz 18
gadiem un grūtnieces.

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
LABORATORIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI
(bez ārsta norīkojuma)
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO

Cena
(Ls)

1.

Pilnas asins analīze + EGĀ

4,30

3,02

2.

Hemoglobīns

1,50

1,05

3.

Leikocīti

1,50

1,05

4.

Pilnas asins analīze no pirksta +formula monuāli

5,20

3,65

5.

Pilna asins analīze no vēnas +formula monuāli

5,50

3,87

6.

Protrombīna komplekss un INR

1,40

0,98

7.

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

1,60

1,12

8.

Fibrinogēns

1,60

1,12

9.

Urīna analīze ar teststrēmeli

1,00

0,70

10.

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

1,20

0,84

11.

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

1,20

0,84

12.

Apslēptas asinis

1,90

1,34

13.

Koprogramma

1,90

1,34

14.

Krēpu klīniskā analīze

1,60

1,12

15.

Krēpu analīze uz BK

1,40

0,98

16.

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un
seksuāli transmisīvām slimībām

2,00

1,41

17.

Kopējais olbaltums

1,00

0,70

18.

Albumīns

1,00

0,70

19.

Urīnviela

1,30

0,91

20.

Urīnskābe

1,15

0,81

21.

Zema blīvuma holesterīns

2,50

1,76

22.

Augsta blīvuma holesterīns

1,90

1,34

23.

Kālijs

1,00

0,70

24.

Jonizējošais kalcijs

2,10

1,48

25.

Nātrijs

1,00

0,70

26.

Kreatinīns

1,15

0,81

27.

ALAT - Alanīnaminotransferāze

1,15

0,81

28.

ASAT - Aspartātaminotransferāze

1,15

0,81

29.

Gamma glutamīntransferāze

1,30

0,91

30.

Alfa amilāze

1,70

1,19

31.

Kopējais holesterīns

1,00

0,70

32.

Triglicerīdi

1,40

0,98

33.

Bilirubīns frakcijas

1,15

0,81

34.

Glikoze asinīs

1,00

0,70

35.

Glikozes slodzes tests

2,70

1,90

36.

CRO kvalitatīvi

1,90

1,34

37.

Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

1,90

1,34

PI ,,VSPC „DAGDA”
ZOBĀRSTNIECĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
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.
25.
26.
27.

Manipulācijas nosaukums
Konsultācija
Obligātās veselības pārbaudes (zobārsta medapskate)
Mājas vizīte(+darbs+transporta pakalpojumi)
Infiltrācijas anestēzija
I.saknes zoba ekstrakcija
Daudz sakņu zoba ekstrakcija
Kustīga viensakņu zoba ekstrakcija bez anestēzijas
Kustīga viensakņu zoba ekstrakcija ar anestēziju
Kustīga daudzsakņu zoba ekstrakcija bez anestēzijas
Kustīga daudzsakņu zoba ekstrakcija ar anestēziju
I/O incīzija
Plombēšana ar Ag Amalgamas plombām
1. virsma
2. virsmas
3. virsmas
Plombēšana ar heliomateriāliem
1. virsma
2. virsmas
3. virsmas
Plombēšana ar ķīmiski cietajiem materiāliem
Kroņa atjaunošana
Zāļu ielikšana pulpīta gadījumā
Zāļu ielikšana periodontīta gadījumā
Pulpas amputācija
Pulpas ekstirpācija
Kanāla pildīšana
Cilpas vai skrūves iecementēšana
Zobakmens noņemšana 1 zobam
Aplikācija (pie jūtīgas emaljas)

Cena
(EURO)
3,00
3,50
10,00
3,30
9,30
14,50
3,50
8,60
4,30
10,90
7,90

Cena
(Ls)
2,11
2,46
7,03
2,32
6,54
10,19
2,46
6,04
3,02
7,66
5,55

12,60
14,50
17,10

8,86
10,19
12,02

14,50
18,50
20,50
8,60
24,70
2,85
2,15
4,70
7,10
5,00
3,60
1,00
1,00

10,19
13,00
14,41
6,04
17,36
2,00
1,51
3,30
4,99
3,51
2,53
0,70
0,70

No maksas pakalpojumiem zobārstniecībā pilnībā atbrīvoti bērni līdz 18 gadu
vecumam, iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personas līdz 22 gadiem un daļēji
atbrīvotas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušas personas.

PI ,,VSPC ,,DAGDA”” MAKSAS PAKALPOJUMI
PAR MEDAPSKATĒM
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaude

17,00

11,95

2.

Ieroču un pašaizsardzības līdzekļu nesātāju veselības
pārbaude

17,00

11,95

3.

Transportlīdzekļu vadītāju un ieroču pašaizsardzības
līdzekļu nēsātāju veselības pārbaude

24,00

16,87

4.

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā
medapskate, onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no
dzemdes kakla un mugurējās velves (citoloģiskā, STS
diagnostiskā, bak.uzsējums), izņemot gadījumus, kad uz
rokām ir vēstule – nosūtījums uz skrīningu no NVD
vienu reizi 3 gados (MK noteikumi
Nr.1046, 37. pielikums).

6,50

4,57

5.

Ķirurgs (medapskate)

4,50

3,16

6.

Psihiatrs (medapskate)

5,00

3,51

7.

Narkologs (medapskate)

5,00

3,51

8.

Otolaringologs (medapskate)

4,50

3,16

9.

Arodslimību ārsts (medapskate)

6,00

4,22

10.

Plaušu rentgenogramma (medapskate)

11,00

7,73

11.

Pilna asins analīze + EGĀ (medapskate)

4,50

3,16

12.

EKG (medapskate)

6,50

4,57

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
FIZIOTERAPIJAS MASĀŽAS MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Kakla un apkakles zonas masāža (C2-Th7)

3,00

2,11

2.

Rokas un pleca zonas masāža

3,00

2,11

3.

Muguras krūšu daļas masāža

3,00

2,11

4.

Muguras masāža (C2-S5)

7,00

4,92

5.

Muguras jostas-krustu daļas masāža

3,00

2,11

6.

Kājas un gūžas zonas masāža

4,30

3,02

7.

Krūšu kurvja masāža

4,00

2,81

8.

Vēdera masāža

1,50

1,05

9.

Vispārējā masāža pediatrijā līdz 1.gada vecumam

2,10

1,48

10.

Vispārējā masāža pediatrijā no 1 līdz 3 gadu
vecumam

2,80

1,97

11.

Vispārējā masāža pediatrijā no 3-5 gadu un
6- 12 gadu vecumam

4,00
7,00

2,81
4,92

12.

Galvas masāža

1,00

0,70

No maksas pakalpojumiem atbrīvoti pacienti ar ārsta - rehabilitologa
nosūtījumu.

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
FIZIOTERAPIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI

no 2014.gada 1.janvāra

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā
stāvokļa noteikšana, rehabilitācijas programmas
sastādīšana

5,50

3,87

2.

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

3,00

2,11

3.

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

5,00

3,51

4.

Pacienta piederīgo apmācība. Apmaksā vienu reizi
ārstēšanas kursa laikā

4,00

2,81

5.

Pacientu apmācība kompensatoro ierīču lietošanā - 30
minūtes

2,50

1,76

6.

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

5,00

3,51

4,00

2,81

6,00

4,22

7.

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

8.

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

9.

Individuāla fizioterapija vai ergoterapija pacientam ar

balsta -kustību sistēmas vai perifērās nervu sistēmas
saslimšanām - 60 minūtes

5,00

3,51

1,20

0,84

5,70

4,01

3,00

2,11

1,20

0,84

2,50

1,76

15. Individuāla fizioterapija kardioloģiskam pacientam
saudzējoši-trenējošā režīmā - 45 min.

3,50

2,46

16. Individuālā fizioterapija kardioloģiskam pacientam
trenējošā režīmā - 60 min.

5,50

3,87

17. Fizioterapija pacientiem ar iekšķīgām slimībām. Grupā
3-8 cilvēki - par katru cilvēku grupā

1,20

0,84

18. Individuāla fizioterapija pacientiem ar iekšķīgām
slimībām, ilgums - 40 min.

3,50

2,46

5,50

3,87

10. Fizioterapija vai ergoterapija pacientiem ar balstakustību sistēmas vai perifērās nervu sistēmas
saslimšanām.
Grupā 3-8 cilvēki - par katru cilvēku grupā
11. Pacienta individuāla fizioterapija pēc ķirurģiskas
ārstēšanas, ilgums - 30 minūtes
12. Pulmonoloģiska pacienta individuāla fizioterapija - 30
min.
13. Pulmonoloģiska pacienta fizioterapija.
Grupā 3-8 cilvēki - par katru cilvēku grupā
14. Individuāla fizioterapija kardioloģiskam pacientam
saudzējošā režīmā - 30 min.

19. Individuāla fizioterapija pacientiem ar apdeguma sekām
- 60 min.

No maksas pakalpojumiem atbrīvoti pacienti ar ārsta – rehabilitologa nosūtījumu.

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
PROCEDŪRU MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Injekcijas vēnā

2,00

1,41

2.

Injekcijas muskulī

1,00

0,70

Izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības
aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem
slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām,
bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm
pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas

slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un pacientiem, kas saņem mājās
ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
ĀRSTU SPECIĀLISTU MAKSAS PIEŅEMŠANA, PAKALPOJUMI
(bez ārsta norīkojuma)
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Ķirurgs

14,50

10,19

2.

Otolaringologs

14,50

10,19

3.

Ultrasonogrāfija

14,50

10,19

4.

Viena zobu uzņēmuma rentgenogramma

4,00

2,81

5.

Kaulu un locītavu rentgenogramma

14,50

10,19

6.

Krūšu kurvja rentgenogramma

14,50

10,19

7.

EKG

5,00

3,51

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
SAIMNIECISKIE MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Slimības lapas izdošana nozaudēšanas
gadījumā

1,50

1,05

2.

Dokumentu kopēšana par 1 lp.

0,15

0,11

3.

Līķa uzglabāšanas pakalpojumi (diennaktī)

5,00

3,51

4.

Veļas mazgāšanas izcenojums
par 1kg

1,50

1,05

PI ,,VSPC ,,DAGDA’’
CITI SAIMNIECISKIE MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Cena
(Ls)

1.

Virtuves ēdienu atkritumi (viens litrs)

0,10

0,07

2.

Pusdienas centra darbiniekiem

1,00

0,70

3.

Kompleksās pusdienas (pēc pasūtījuma)

1,50

1,05

PI „VSPC „DAGDA”
DUŠAS UN SAUNAS MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2014.gada 1.janvāra
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

LVL

no cilvēka

1,76

Maksa

EURO

1.

Dušas pakalpojumi

1.1.

bērniem līdz 6 gadiem

-„-

1.2.

bērniem no 7 līdz 14 gadiem

-„-

1,05

1,50

2.

Dušas un saunas pakalpojumi

-„-

2,81

4,0

2.1.

bērniem līdz 6 gadiem

-„-

2.2.

bērniem no 7 līdz 14 gadiem

-„-

1,41

2,00

3.

Dušas un saunas noma

stunda

14,06

20,00

Iestādes vadītājs

2,50
bez maksas

bez maksas

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr. 20, 9.§)

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
STIPENDIJU NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Dagdas novada pašvaldības stipendiju nolikuma (turpmāk – nolikums) mērķis ir sekmēt
studējošās jaunatnes piesaistīšanu Dagdas novada intelektuālā potenciāla palielināšanai,
tādējādi nodrošinot Dagdas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība), tās iestādes un
komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
2. Nolikumā norādītā mērķa īstenošanai pašvaldība gadskārtējā budžetā plāno līdzekļus, kas
nepieciešami stipendiju finansēšanai.
3. Dagdas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka Dagdas novada pašvaldības
stipendiju (turpmāk – stipendija) piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju
specialitātes kārtējā gadā.
4. Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk - komisija) izskata saņemtos pretendentu
pieteikumus, pieņem lēmumu par atbalstāmajiem pretendentiem, sagatavo un iesniedz
apstiprināšanai domē pretendentu sarakstu.
5. Stipendijas tiek piešķirtas un izmaksātas neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts
piešķirto stipendiju.
6. Vienam stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
6.1. pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 40% no valstī
noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī;
6.2. maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem – 40% no valstī noteiktās minimālās
algas stipendijas piešķiršanas brīdī.
II. Stipendiju piešķiršanas kārtība
7. Stipendijas tiek piešķirtas atklāta konkursa kārtībā.
8. Atsevišķos gadījumos stipendija var tikt piešķirta ārpus konkursa, to neizsludinot pēc
pašvaldības struktūrvienību, iestāžu, aģentūru, pašvaldības kapitālsabiedrību pamatota
ierosinājuma.
9. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa (turpmāk nodaļa), saņemot domes lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izstrādā
uzaicinājuma tekstu un nodrošina tā izsludināšanu masu medijos un pašvaldības interneta
mājas lapā.
10. Stipendiju konkurss tiek izsludināts no kārtējā gada 15.jūlija līdz kārtējā gada
15.septembrim.
11. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:
1

11.1. Pašvaldībai adresēts pieteikums, kurā norādīts - vārds, uzvārds, iegūstamā
studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola
un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads
augstskolā;
11.2. iegūtās izglītības dokumenta kopija;
11.3. izziņa no augstskolas par studiju faktu;
11.4. sekmju izraksts vai „Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;
11.5. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko
pārstāv pretendents;
11.6. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās
noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.
12. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā.
13. Pretendentiem pēc kārtējā gadā izsludinātā konkursa, stipendijas pieteikums un tam
pievienotie dokumenti jāiesniedz vai jānosūta pa pastu līdz kārtējā gada 15.septembrim.
14. Komisija vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajā
nolikumā noteiktajām prasībām.
III. Stipendiju piešķiršanas kritēriji
15. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst vismaz sekojošiem
kritērijiem:
15.1. pilna laika augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu
studenti, sākot no 2.kursa; studenti studiju specialitātē – ārstniecība, sākot no 3.kursa;
kā arī maģistranti un rezidenti;
15.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
15.3. pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.
15.4. pretendenta deklarētā dzīvesvieta Dagdas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir vismaz 2 (divi) gadi, vai pretendents ir ieguvis vidējo izglītību kādā no
Dagdas novada izglītības iestādēm.
16. Stipendija var tikt piešķirta tikai tiem pretendentiem, kuri atbilst šajā nolikumā
noteiktajiem stipendiju piešķiršanas kritērijiem un mācās atbalstāmās studiju
specialitātēs.
IV. Stipendiju piešķiršana
17. Komisija nodrošina un uzrauga visus ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, t.sk.:
17.1. stipendiju konkursa organizēšanu, izsludināšanu;
17.2. pretendentu iesniegumu izvērtēšanu un noteikšanu:
17.2.1. esošo stipendiātu atskaišu izskatīšanu,
17.2.2. konkrētā studiju gada pretendentu dokumentācijas izskatīšanu;
17.3. līgumu par stipendijas izmaksāšanu.
18. Komisija sadarbībā ar pašvaldības Finanšu nodaļu sagatavo priekšlikumus domei par
nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu plānojamajam stipendiju skaitam.
19. Par šajā nolikumā atrunāto stipendiju piešķiršanas kārtību tiek informēti visi konkursa
pretendenti pirms piedalīšanās konkursā.
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20. Komisija un nodaļa ir atbildīgi par šā nolikuma un ar to saistīto domes lēmumu izpildi
stipendiju piešķiršanā, kā arī par nolikumā noteiktās procedūras ievērošanu un
nodrošināšanu.
V. Konkursa uzvārētāju noteikšana
21. Trīsdesmit dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās
Komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem
lēmumu.
22. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komisijas sēdi.
23. Komisijas lēmums par stipendiju piešķiršanai izvirzītajiem pretendentiem tiek
apstiprināts ar domes lēmumu.
VI. Noslēguma jautājumi
24. Pašvaldība ar stipendiātiem slēdz līgumus, kuros apņemas:
24.1. maksāt stipendiju vienu reizi mēnesī;
24.2. atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam,
diplomdarbam vai maģistra darbam; kā arī nodrošināt prakses vietu.
25. Pašvaldība maksā stipendiju stipendiātiem saskaņā ar noslēgto līgumu līdz studiju
beigām.
26. Pašvaldība ir tiesības izbeigt līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma
noteikumus vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.
27. Pašvaldībai ir tiesības prasīt no stipendiāta radušos zaudējumu atlīdzību, ja stipendiāts
nav pildījis līguma saistības.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 17.§)

Dagdas novada pašvaldības Dagdas novada Sporta skolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo dalu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Dagdas novada Sporta skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Dagdas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta pašvaldības izglītības iestāde, kas īsteno bērnu
un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un sporta interešu
izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, šis nolikums un citi spēkā esošie
normatīvie akti.
3. Institucionālo un funkcionālo pārraudzību par Skolu īsteno Dagdas novada
pašvaldības izpilddirektors ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
starpniecību.
4. Skolas grāmatvedības uzskaiti kārto Dagdas novada pašvaldības grāmatvedība. Ar
finanšu līdzekļiem Skolas direktors rīkojas atbilstoši budžeta izdevumu tāmei un
finanšu plūsmas plānam, kas tiek saskaņots ar Dagdas novada pašvaldības Finanšu
nodaļu.
5. Skolai ir divi zīmogi:
5.1. zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un šādu tekstu: „Latvijas
Republikas Dagdas novada pašvaldības Dagdas novada Sporta skola”, kurš
lietojams uz profesionālās ievirzes izglītības apliecībām, kurus izsniedz Skola;
5.2. zīmogs ar Dagdas novada ģerboņa attēlu un šādu tekstu: „Latvijas Republikas
Dagdas novada pašvaldības Dagdas novada Sporta skola”, kurš lietojams uz
visiem ar Skolas darbību saistošiem dokumentiem.
6. Skolai ir noteikta veidlapa (skat. pielikumā).
7. Skolas juridiskā adrese: Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un pamatuzdevumi
8. Skolas darbības mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība, veidojot izpratni
par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.
9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
1

10. Skolas pamatuzdevumi:
10.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai,
veselības uzlabošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai,
pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
10.2. nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
10.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām
sporta programmām;
10.4. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, organizēt novada izglītības iestāžu
skolēnu sporta spēles, sacensības;
10.5. pildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas Dagdas novada vispārējās
izglītības iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un
metodiskajā vadībā;
10.6. veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības
iespējas;
10.7. nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas
iespējas attiecīgajā programmā;
10.8. nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu;
10.9. nodrošināt izglītojamajiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;
10.10. informēt sabiedrību par aktualitātēm sportā un Skolas darbā.
III. Īstenojamās izglītības programmas
11. Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta
izglītības un interešu izglītības programmas.
12. Skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
12.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vieglatlētikā.
12.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma volejbolā.
12.3. profesionālās ievirzes sporta izglītības programma florbolā.
13. Skola var īstenot citas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
14. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
Sporta likums, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītības
programmas un citi spēkā esošie normatīvie akti.
15. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek realizētas teorētiskajā
sagatavošanā, mācību treniņu nodarbībās, individuālajās nodarbībās, mācību treniņu
nometnēs, piedaloties sacensībās, atlasot talantīgus izglītojamos, novērtējot
izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas.
16. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar izstrādāto izglītojamo uzņemšanas
kārtību, ko apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Dagdas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta nodaļu.
17. Skolā drīkst nodarboties bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem, profesionālās ievirzes
sporta izglītība ir brīvprātīga.
18. Vienas mācību treniņu nodarbības ilgumu nosaka Skolas direktors.
19. Mācību gads sākas 1.septembrī un mācību treniņu nodarbības tiek organizētas visu
kalendāro gadu.
20. Mācību treniņu grupas Skolā komplektē ievērojot audzēkņu vecumu, audzēkņu skaitu
grupā, sportiskos sasniegumus un ņemot vērā sporta veida specifiku.
21. Mācību treniņu grupas sastāvu un pedagoģiskā darba režīmu nosaka Skolas direktors.
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22. Profesionālās ievirzes izglītības apliecinošo dokumentu izsniegšana notiek atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu prasībām.
23. Mācību un audzināšanas darba jautājumu risināšanai Skolā tiek izveidota Pedagoģiskā
padome, tās darbību reglamentē reglaments, ko apstiprina Skolas direktors.
V. Direktora, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
24. Skolas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dagdas novada pašvaldības dome,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
25. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu.
26. Direktora, pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas Skolas
Darba kārtības noteikumos, darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos.
VI. Izglītojamā tiesības un pienākumi
27. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, kā arī Skolas direktora
apstiprinātie Skolas Iekšējās kārtības noteikumi.
VII. Skolas pašpārvalde
28. Izglītojamo tiesību patstāvības, organizatorisko, kultūras, sporta un pašiniciatīvas
iemaņu nodrošināšanai var izveidot ar pedagogu un skolas direktora atbalstu
Izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar izstrādāto
Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu, kuru apstiprina Skolas direktors.
29. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota
Skolas padome, kuras darbībai ir konsultatīvs raksturs, tās sastāvu un darbību nosaka
Skolas padomes reglaments.
30. Skolas padomē darbojas direktors, pedagogi, vecāki (aizbildņi), izglītojamie, kā arī var
tikt iekļauti citu organizāciju pārstāvji.
31. Skolas padomes pamatfunkcijas:
31.1. izvērtēt un izstrādāt Skolas turpmākās darbības taktiku un stratēģiju;
31.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas mācību, audzināšanas, saimnieciskās un finanšu
darbības jomās.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
32. Skolā tiek izstrādāti Skolas Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, kā
arī citi Skolas darbību reglamentējošie dokumenti, kurus apstiprina Skolas direktors.
Skolas attīstības programma, gada plāns un Darba kārtības noteikumi ir saskaņojami
ar Dibinātāju.
33. Skola izglītojošās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai kārto dokumentāciju
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām.
34. Skolas iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti ir saistoši visiem Skolas
pedagogiem, darbiniekiem un izglītojamajiem.
IX. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
35. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
36. Skolas administratīvā akta, rīkojuma lietderības un tiesiskuma pamatpārbaudi veic
Skolas direktors.
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37. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
38. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam.
X. Finansēšanas avoti un kārtība
39. Skola tiek finansēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām izglītības iestāžu
finansēšanas kārtības prasībām.
40. Skolas finansēšanas avoti:
40.1.valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar ikgadējo likumu „ Par valsts budžetu”;
40.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
40.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
40.4. citi ieņēmumi.
41. 40.3.-40.4.apakšpunktos minētie finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas attīstībai,
mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei.
42. Skolas budžeta tāmi izstrādā Skolas direktors un to apstiprina Dagdas novada
pašvaldības izpilddirektors.
43. Pedagoģisko darbinieku tarifikācijas sarakstus apstiprina Skolas direktors, saskaņojot
ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu.
44. Tehnisko darbinieku štatu sarakstu apstiprina Skolas direktors.
45. Direktora amatalgu nosaka Dagdas novada pašvaldības dome.
XI. Saimnieciskā darbība
46. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu izglītības iestādei nepieciešamo darbu
veikšanu.
47. Skola var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar pamatuzdevumiem un spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
48. Skola var sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības domes
apstiprinātajiem tarifiem.
49. Lai sagatavotu audzēkņus Latvijas Republikas un starpvalstu sacensībām, kā arī starp
novadu sacensībām, Skolas budžeta līdzekļu ietvaros var organizēt treniņu nometnes.
50. Skolai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros ir tiesības:
50.1.apmaksāt tiesnešu darbu;
50.2.apmaksāt Skolas audzēkņiem ceļa izdevumus uz mācību – treniņu nodarbībām;
50.3.apmaksāt Skolas audzēkņiem un treneriem komandējuma izdevumus starp
novadu, republikas nozīmes un starptautiskajās sacensībās piedalīšanās gadījumos.
51. Skola apmaksā Skolas audzēkņu medicīniskās apskates.
XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
52. Skolu reorganizē un likvidē Dagdas
Izglītības un zinātnes ministriju.

novada pašvaldības dome, saskaņojot ar

XIII. Grozījumi Skolas nolikumā
53. Grozījumus Skolas nolikumā izdara pēc Dibinātāja, Skolas direktora, Skolas
Pedagoģiskās padomes vai Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
ierosinājuma.
54. Grozījumus nolikumā apstiprina Dagdas novada pašvaldības dome.
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XIV. Citi tiesību aktos noteiktie Skolas pienākumi
55. Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu, saskaņā ar direktora izdotu un ar zonālo valsts
arhīvu saskaņotu lietu nomenklatūru.
56. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā
un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļai vai Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī pēc pieprasījuma
Dagdas novada pašvaldības domei.
57. Darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošana Skolā tie
nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
58. Skola uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas
programmai.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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Pielikums
Dagdas novada Sporta skolas nolikumam

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

DAGDAS NOVADA SPORTA SKOLA
Reģ. Nr…….., Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. …..; fakss …..; e-pasts: ……@dagda.lv

Dagdā
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LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

DAGDAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900573

Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681525; fakss 65681521

APSTIPRINĀTS
ar Dagdas vidusskolas direktores
2013.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.44

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 18.§)

GROZĪJUMI
DAGDAS VIDUSSSKOLAS
NOLIKUMĀ
Dagdā

Izdarīt Dagdas vidusskolas Nolikumā šādus grozījumus:
Papildināt Nolikuma 11. nodaļas 52. punktu ar 52.20. – 52.27. apakšpunktiem šādā
redakcijā:
„ 52.20. Ēdināšanas nodrošināšanas kārtība, kuru saskaņo ar Skolas pedagoģisko
padomi un apstiprina direktors.
52.21. Ēdināšanas nodrošināšanas komisijas reglaments, kuru apstiprina direktors.
52.22. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo, kuru saskaņo ar Skolas pedagoģisko padomi
un apstiprina direktors.
52.23. e–klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība, kuru apstiprina direktors.
52.24. Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē, kuru apstiprina
direktors.
52.25. Aizvietošanas kārtība, kuru saskaņo ar Skolas pedagoģisko padomi un
apstiprina direktors.
52.26. Materiālās stimulēšanas kārtība, kuru saskaņo ar Skolas pedagoģisko padomi un
apstiprina direktors.
52.27. Skolēnu personu datu aizsardzības kārtība, kuru apstiprina direktors.”

AKCEPTĒTS
Dagdas vidusskolas padomes
2013.gada 27.augusta sēdē
protokols Nr.5

SASKAŅOTS
Dagdas vidusskolas pedagoģiskās
padomes 2013.gada 28.oktobra sēdē
protokols Nr. 5

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

EZERNIEKU VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213900572

„Gaismēni”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV-5692, tālr./fakss 65681494, tālr. 65681493

Dagdas novada Ezernieku pagastā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 19.§)

Grozījumi Ezernieku vidusskolas nolikumā
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.nodaļas 73.pantu

Izdarīt Ezernieku vidusskolas nolikumā šādus grozījumus:
1. Aizstāt rekvizītu zonā vārdus „DAGDAS NOVADA DOME” ar vārdiem „DAGDAS
NOVADA PAŠVALDĪBA”
2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Skolas juridiskā adrese: „Gaismēni”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas
novads, LV – 5692.”.
3. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Individuālo (grupu) un interešu izglītības nodarbību sadalījumu pa nedēļas
dienām atspoguļo interešu izglītības un individuālo (grupu) nodarbību saraksts.
Interešu izglītības un individuālo (grupu) nodarbību saraksts tiek sastādīts mācību gadam.
Apstiprināts interešu izglītības un individuālo (grupu) nodarbību saraksts ir brīvi
pieejams skolā jebkurai personai un izmaiņas tajā drīkst veikt tikai direktora vietnieks
mācību darbā. Īslaicīgas operatīvas izmaiņas interešu izglītības un individuālo (grupu)
nodarbību sarakstā nav jāapstiprina.”.
4. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Pamats skolēnu uzņemšanai interešu izglītības un individuālā (grupu) darba
nodarbībās 1.-9.klasēs - vecāku (aizbildņu) iesniegums, 10.-12.klasēs - skolēnu vai viņu
vecāku iesniegums.”.
5. Izteikt 60.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“60.1. alkoholisko dzērienu, narkotisko, viegli uzliesmojošo un sprāgstošo vielu,
pirotehnikas izstrādājumu, gāzes baloniņu, gāzes pistoles, šaujamieroču un auksto ieroču
ienešana vai glabāšana skolā vai tās teritorijā;”.
6. Aizstāt 63. punktā vārdus „Izglītības pārvaldi” ar vārdiem „Izglītības, kultūras un sporta
nodaļu”
7. Izslēgt 75.14.apakšpunktu.
8. Izslēgt 75.15.apakšpunktu.
9. Izteikt 85.punktu šādā redakcijā:
“85. Skola var sniegt ēdināšanas, skolas telpu īres, kopēšanas, faksa nosūtīšanas un
saimnieciska rakstura maksas pakalpojumus, ievērojot dibinātāja noteikto kārtību un
izcenojumu, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.”.
Vidusskolas direktors

A.Gžibovskis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 20.§)

Dagdas novada pašvaldības
informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Dagdas Novada Ziņas” (turpmāk –
Izdevums) ir Dagdas novada pašvaldības dibināts bezmaksas masu informācijas līdzeklis
(periodisks izdevums), kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem”.
2. Izdevumu izdod un finansē Dagdas novada pašvaldība no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Izdevuma tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar novada domes lēmumu.
4. Izdevuma maketēšanu, sagatavošanu drukai un izplatīšanu veic avīzes redaktors.
5. Izdevums tiek izdots latviešu un krievu valodā, vienu reizi mēnesī, melnbaltā vai krāsainā
A3 formātā, 4, 8 vai 12 lappušu apjomā. Atkarībā no publicējamās informācijas daudzuma
Izdevums var iznākt sašaurinātā vai paplašinātā apjomā.
II. Mērķis
6. Informēt Dagdas novada iedzīvotājus par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un
pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo
palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem.
7. Sekmēt novada iedzīvotāju līdzdalību Domes lēmumu pieņemšanas procesā un skaidrot
Domes lēmumus.
8. Rosināt sabiedrību dialogam.
9. Informēt par novadnieku pieredzi dažādās dzīves jomās.
III. Funkcijas un uzdevumi
10. Izdevuma pamatuzdevums ir informācijas iegūšana, apstrāde, operatīvas, objektīvas un
aptverošas informācijas sniegšana iedzīvotājiem par aktuāliem notikumiem un
jautājumiem Dagdas novadā un tuvākajā apkārtnē. Publicējamo materiālu izmantošanā
informatīvajam izdevumam jāievēro Latvijas Republikas likumi un starptautiskās
autortiesību normas.
11. Nodrošināt saikni starp iedzīvotājiem un pašvaldību.
12. Informēt par svarīgāko pašvaldības darbā, izplatīt Domes oficiālo informāciju:
12.1. publicēt Dagdas novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu sniegto
informāciju un materiālus;
12.2. publicēt informāciju par Dagdas novada domes pieņemtajiem lēmumiem.
13. Informēt iedzīvotājus par aktualitātēm, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām.
14. Izglītot sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

15. Sniegt ikdienā noderīgu informāciju, skaidrojumus un atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem.
16. Rosināt interesi par informatīvo Izdevumu un portālu, iesaistot iedzīvotājus konkursos.
17. Nodrošināt visu Izdevuma numuru eksemplāru regulāru nodošanu bibliotēkai un iesiešanu
saglabāšanai arhīvā.
18. Izdevuma elektroniskā versija PDF formātā tiek publicēta Dagdas novada mājas lapā
www.dagda.lv.
IV. Organizatoriskā struktūra
19. Izdevuma darbu organizē novada pašvaldības informatīvā izdevuma redaktors, saskaņā ar
amata aprakstu, šo Nolikumu un domes lēmumiem.
20. Redaktora pienākumi:
20.1. nodrošināt Dagdas novada pašvaldības informatīvā Izdevuma sagatavošanu;
20.2. apzināt pieprasījumu pēc konkrētas informācijas un veikt nepieciešamos
pasākumus šīs informācijas iegūšanai un izskaidrošanai;
20.3. sadarboties ar citiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldības iestādēm, pagastu
pārvaldēm, nevalstiskām organizācijām un biedrībām, lai iegūtu informāciju
publicēšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā;
20.4. veidot, apstrādāt, pārveidot un citos veidos darboties ar tekstuāliem un vizuāliem
materiāliem informatīvā izdevuma veidošanai;
20.5. veidot informatīvā izdevuma maketu un sagatavot to drukai tipogrāfijā;
20.6. ievērot informatīvā izdevuma sagatavošanas, tulkošanas un nodošanas drukai
termiņus;
20.7. sagatavot elektroniskā formātā informatīvo izdevumu publicēšanai Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā un citur;
20.8. nodrošināt informatīvā Izdevuma izplatīšanu visā novada teritorijā.
21. Redaktora tiesības:
21.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības darbiniekiem, struktūrvienībām, pagastu
pārvaldēm un pašvaldības iestādēm darbam nepieciešamo informāciju;
21.2. piedalīties pašvaldības iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā par pašvaldības
informācijas apriti;
21.3. iesniegt nodaļas vadītājam priekšlikumus par informācijas aprites un informatīvā
izdevuma uzlabošanu, saskaņojot ar izpilddirektoru.
V. Kārtība, kādā iesniedzami, sagatavojami, publicējami un nogādājami līdz lasītājam
materiāli informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”
22. Informatīvā Izdevuma periodiskums ir viena reize mēnesī.
23. Atsevišķos gadījumos informatīvā Izdevuma apjoms un periodiskums var tikt mainīts.
24. Atbildīgā persona par iesniegto, sagatavoto materiālu nodošanu drukai no Dagdas novada
pašvaldības puses ir informatīvā izdevuma redaktors.
25. Materiāli izdevuma sagatavošanai iesniedzami atbildīgai personai elektroniskā formā
nosūtot nedēļu pirms informatīvā Izdevuma iznākšanas pa e-pastu redaktoram:
25.1. obligāti norādot raksta autora vārdu, uzvārdu, bilžu autoru vārdu, uzvārdu;
25.2. piekrītot materiālu apstrādei.
26. Informatīvajā Izdevumā var tikt publicēts:
26.1. Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
sleja;

26.2.
26.3.
26.4.
26.5.

Dagdas novada pašvaldības domes deputātu viedokļi;
saistošie noteikumi, noteikumu grozījumi un citi normatīvie akti;
informācija par iepirkumiem, izsolēm;
aktualitātes izglītības, kultūras, sporta, reliģijas, sociālo lietu, veselības aprūpes,
uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un citās jomās;
26.6. Dagdas novada pašvaldības iestāžu paziņojumi.
27. Izvērtējot materiālus, publikācijām nav pieļaujamas atkāpes no Latvijas Republikas
likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” prasībām.
28. Nav pieļaujama anonīmu rakstu publicēšana.
29. Publikācijas var neatspoguļot Dagdas novada pašvaldības viedokli, par publikācijās
paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors.
VI. Izdevuma darbības pārtraukšana
30. Izdevumu nevar nodot citas juridiskas vai fiziskas personas īpašumā.
31. Izdevums tiek likvidēts ar Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu.
32. Izdevumu likvidējot, to likuma noteiktā kārtībā izslēdz no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 21.novembra sēdē
(protokols Nr.20, 22.§)

DAGDAS NOVADA IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu

1.
2.
3.
4.
5.

I. Vispārīgie jautājumi
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk – Nodaļa) ir Dagdas
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienība, kas izveidota, lai īstenotu
pašvaldības kompetenci izglītības, kultūras un sporta jomā.
Nodaļas darbību reglamentē Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”, Izglītības
likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, Dagdas novada domes (turpmāk –
Dome) lēmumi un rīkojumi, Pašvaldības izpilddirektora rīkojumi, kā arī šis nolikums.
Nodaļai ir zīmogs ar Latvijas valsts mazā ģerboņa attēlu un nodaļas pilnu nosaukumu, kā
arī noteikta parauga veidlapas.
Nodaļa ir patstāvīga sava darba organizēšanā, iekšējās kārtības noteikumu un darbinieku
funkcionālo pienākumu izstrādāšanā.
Nodaļu izveido, reorganizē vai likvidē dome.

II. Nodaļas darbības mērķi, uzdevumi un tiesības
6. Nodaļas darbības mērķi ir:
6.1.organizēt Pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, kultūrā un sportā, ko nosaka LR
Izglītības likums un citi normatīvie akti;
6.2.veicināt un nodrošināt izglītības programmu īstenošanas kvalitāti;
6.3.veicināt cilvēkresursu attīstību un nodrošināt tālākizglītības pieejamību novadā;
6.4.nodrošināt izglītības iestāžu institucionālo attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un
novada iespējām.
7. Nodaļa veic šādus uzdevumus:
7.1. Izglītības jomā:
7.1.1. uzrauga izglītību reglamentējošo normatīvo aktu un citu tiesību aktu ievērošanu un
īstenošanu pārraudzības iestādēs, sniedz tām metodisko palīdzību;
7.1.2. organizē Pašvaldības izglītības un interešu izglītības stratēģijas plānošanu;
7.1.3. koordinē un pārrauga Pašvaldības izglītības un izglītības atbalsta iestāžu darbību,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbību, kā arī analizē kvalitāti un izstrādā
priekšlikumus darba uzlabošanai;
7.1.4. sniedz priekšlikumus un atzinumus Domes komitejām un Domei izglītības
jautājumos;
7.1.5. sniedz priekšlikumus Pašvaldības un valsts institūcijām par nepieciešamajiem
grozījumiem normatīvajos aktos;
7.1.6. konsultē bērnu vecākus (aizbildņus) par iespēju iegūt izglītību Pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
7.1.7. nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību;
7.1.8. sekmē mūžizglītības politikas uzdevumu īstenošanu;
7.1.9. veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
7.1.10. nodrošina izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētību
pašvaldības izglītības un izglītības atbalsta iestādēs;
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7.1.11. apstiprina interešu izglītības programmas;
7.1.12. informē izglītības iestādes par izglītības programmu saturu, valsts izglītības
standartiem, vadlīnijām, mācību priekšmetu programmām un citiem
normatīvajiem aktiem. Izvērtē normatīvo aktu atbilstību un sniedz
priekšlikumus LR Izglītības un zinātnes ministrijai par nepieciešamajiem
grozījumiem un papildinājumiem tajos;
7.1.13. nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu,
atbrīvo izglītojamos no valsts pārbaudes darbiem Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā;
7.1.14. nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu
un iznīcināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.1.15. nodrošina izglītības programmu īstenošanas uzraudzību, izvērtē darba procesa
rezultātus un veic pasākumus izglītības kvalitātes nodrošināšanai;
7.1.16. koordinē un organizē izglītības un jaunatnes pasākumus, interešu izglītību un
ārpusstundu pasākumus, izglītojamo nometņu organizēšanu un darbību;
7.1.17. koordinē pedagogu tālākizglītības, kvalifikācijas pilnveidošanas un radošā darba
nodrošināšanu, metodisko darbu;
7.1.18. sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā, nodrošina pedagoģiski
medicīniskās komisijas pieejamību bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām,
sadarbojas ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju;
7.1.19. veicina izglītojamo ar īpašām un speciālām vajadzībām iekļaušanu
vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādēs un programmās;
7.1.20. sekmē izglītības un izglītības atbalsta iestāžu medicīnas darbinieku, psihologu,
sociālo un speciālo pedagogu un logopēdu darbību pašvaldības izglītības iestādēs,
vada un pārrauga pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu, sadarbojas ar Valsts
pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī pārrauga un kontrolē ilgstoši slimojošo
izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes;
7.1.21. veicina pārraudzībā esošo pašvaldības izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību
līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem;
7.1.22. koordinē izglītības un izglītības atbalsta iestāžu piedalīšanos valsts un
starptautiskajos projektos izglītības jomā;
7.1.23. pieņem, apkopo un analizē izglītības iestāžu statistiskās atskaites, veido un uztur
izglītības informācijas bāzi(operatīvo ziņu un VS-1 formas ziņu apkopošana);
7.1.24. sadarbojas ar valsts un pašvaldības kontroles institūcijām izglītības jomā;
7.1.25. atbilstoši kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus,
priekšlikumus un sūdzības;
7.1.26. izstrādā priekšlikumus un nodrošina valsts mērķdotāciju sadali, kontrolē līdzekļu
racionālu izmantošanu;
7.1.27. saskaņo izglītības un izglītības atbalsta iestāžu darbinieku tarifikācijas;
7.1.28. veic citas normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā.
7.2. Kultūras jomā:
7.2.1.nosaka prioritātes kultūras jomā novadā;
7.2.2. nodrošina sadarbību valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar LR Kultūras ministriju,
Latvijas Nacionālo kultūras centru, citām kultūras organizācijām;
7.2.3. izstrādā un iesniedz domē apstiprināšanai novada nozīmīgāko kultūras pasākumu
un pārraudzībā esošo iestāžu darbības gada plānus, piešķirtā finansējuma ietvaros
vada to izpildi;
7.2.4. organizē pārraudzībā esošo iestāžu budžeta un investīciju plānošanu un kontrolē to
izpildi;
7.2.5. izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz novada domei pieprasījumus
budžeta līdzekļu piešķiršanai;
7.2.6. izstrādā un realizē novada kultūras atbalsta programmas;
2

7.2.7. organizē skates, konkursus, festivālus, sniedz novada amatierkolektīviem
nepieciešamo nodrošinājumu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos
piešķirtā finansējuma ietvaros;
7.2.8. koordinē un kontrolē novada kultūras iestāžu darbību, nodrošina to darbības
kvalitātes atbilstību normatīvajiem dokumentiem un sabiedrības prasībām;
7.2.9. izstrādā un iesniedz novada domei priekšlikumus par pašvaldības pakļautībā esošo
kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī sniedz
priekšlikumus par novada kultūras iestāžu tīkla optimizāciju;
7.2.10. nodrošina līdzvērtīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību visā novada
teritorijā;
7.2.11. izstrādā vienotus normatīvos dokumentus novada kultūras iestāžu darbības
reglamentēšanai un finansēšanai;
7.2.12. veido pārrobežu sadarbības programmas un īsteno projektus kultūras un
tālākizglītības jomās;
7.2.13. veicina kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;
7.2.14. nodrošina informācijas apriti par kultūras norisēm novadā;
7.2.15.apzina,
izvērtē
un
attīsta
kultūras procesa
saturu
un
formas,
nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību novada izglītības iestādēs, veicinot
dažādu vēlmju un interešu grupu radošo darbību.
7.2.16.sadarbībā
ar
radošo
profesiju
pārstāvjiem,
veicina
daudzveidīgu kultūras programmu veidošanu un to realizāciju novada izglītības
iestādēs.
7.3. Sporta jomā:
7.3.1. veido sporta un fiziskās kultūras sistēmu, kas garantē izglītības iestādēs iespēju
nostiprināt veselību, sasniegt augstus rezultātus sportā, kā arī racionāli izmantot brīvo
laiku;
7.3.2. sekmē sporta aktivitāšu organizēšanu, lai veicinātu novada izglītības iestāžu
audzēkņu veselības nostiprināšanu;
7.3.3. koordinē un optimizē sporta pasākumu rīkošanu novada izglītības iestādēs;
7.3.4. kopā ar ieinteresētajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām veicina
esošo izglītības iestāžu sporta bāzu labiekārtošanu;
8. Nodaļai ir šādas tiesības:
8.1. pieprasīt un saņemt informāciju no izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, valsts,
pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām
personām savas kompetences jautājumos;
8.2. piedalīties novada izglītības iestāžu ārējā vērtēšanā un iestāžu vadītāju atestācijā,
sniegt konsultācijas akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
8.3. izstrādāt priekšlikumus līdzdalībai valsts un starptautiskajos projektos izglītības,
kultūras un sporta jomā;
8.4. piedalīties pašvaldības un domes institūciju sēdēs un sanāksmēs, kurās tiek izskatīti ar
izglītību, kultūru un sportu saistītie jautājumi, kā arī ar izglītības, izglītības atbalsta
iestādēm un pedagogiem, interešu izglītības politiku saistīti jautājumi;
8.5. apmeklēt novada izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes un kultūras iestādes,
tikties ar amatpersonām, darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem;
8.6. sasaukt novada izglītības iestāžu un kultūras iestāžu darbinieku sanāksmes;
8.7. veidot konsultatīvas padomes, komisijas un darba grupas ar izglītību, interešu izglītību
un kultūru saistītu jautājumu risināšanai;
8.8. izteikt priekšlikumus IZM un pašvaldībai pedagogu
morālai un materiālai
stimulēšanai.
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III. Nodaļas struktūra un atbildība
9. Nodaļa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Dagdas novada dome. Grozījumus
Nodaļas nolikumā izdara Dome.
10. Nodaļas vadītāju (turpmāk – vadītājs) ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome.
11. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka šis nolikums.
12. Vadītājs:
12.1. izstrādā iestādes nodaļas struktūru, saskaņojot to ar izpilddirektoru;
12.2. izstrādā nodaļas darbības plānu, attīstības programmu;
12.3. nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
12.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apstiprina nodaļas pārraudzībā esošo iestāžu
izglītības programmas un pedagogu tarifikācijas;
12.5. atbild par nodaļas darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
12.5.1. plāno un organizē nodaļas darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
12.5.2. dod saistošus norādījumus un izdod rīkojumus nodaļas darbiniekiem un
nodaļas pārraudzībā esošo iestāžu vadītājiem, aptur nodaļas pārraudzībā
esošo iestāžu vadītāju nelikumīgus rīkojumus;
12.5.3. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar nodaļas bilancē nodoto Pašvaldības
mantu un naudas līdzekļiem, veic saimnieciskos darījumus atbilstoši Domes
noteiktajai kārtībai;
12.5.4. nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu;
12.5.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv nodaļu pašvaldības, valsts un starptautiskajās
institūcijās, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras padotībā
esošajiem darbiniekiem;
12.5.6. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam un Pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
13. Nodaļa un tās pārraudzībā esošās izglītības un kultūras iestādes savas funkcijas veic
sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.
14. Nodaļa tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, projektos piesaistītiem publisko
fondu līdzekļiem. Nodaļai ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus.
15. Nodaļā tiek organizēta lietvedības, personāla un statistikas uzskaite atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana
16. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs, nodaļas darbinieki un amatpersonas
atbilstoši darba pienākumu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei.
17. Vadītājs izskata privātpersonu sūdzības par pārvaldes padotībā esošo iestāžu vadītāju
izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
18. Vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
19. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Dagdas novada domes sēdē.
20. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Dagdas novada Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa nolikums, kurš apstiprināts ar Dagdas novada domes 2010.gada 12.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1, 12.§).
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

M.Micķeviča
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