
 
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. 10 2014.gada 19.jūnijā 

                                                                                                                                                           

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 (no plkst. 15:15), Aivars Plotka, Aleksandrs 

Gžibovskis (no plkst.15:10), Anatols Viškurs, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, 

Olga Golube (līdz plkst. 15:30), Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors 

Krūmiņš (no plkst. 15:05), Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks 

Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, zemes lietu speciālists Juris 

Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, pagastu 

pārvalžu vadītāji Edgars Tjarve, Leontīna Žeimote, Romualda Demida, Jānis Andžāns. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar 2 

jautājumiem:  

- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Grāvīši”, Šķaunes pagastā.  

- Par Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšanu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem: 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Grāvīši”, Šķaunes pagastā.  

32. Par Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšanu. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par dalību projektu konkursā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.  

2. Par Dagdas novada sportistu atbalstīšanas nolikumu. 

3. Par Dagdas novada gada sportistu apbalvošanas nolikumu. 

4. Par Dagdas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un 

apbalvošanas nolikumu. 



5. Par pamatlīdzekļa nodošanu Šķaunes pagasta pārvaldei. 

6. Par pašvaldības maksas pakalpojumu noteikšanu: 

6.1. Dagdas TIC sporta inventāra iznomāšanai; 

6.2. Konstantinovas  pagasta pārvaldes traktora izmantošanai. 

7. Par autoceļu fonda nesadalīto līdzekļu novirzīšanu: 

7.1. izpētes darbu veikšanai Noviku karjerā; 

7.2. ielu apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovā. 

8. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolu. 

9. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā. 

10. Par nekustamā īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, atsavināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, izsoli. 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovas pagastā, izsoli. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

15. Par ceļa seguma uzlabošanu Dagdā. 

16. Par atļauju Bērziņu pagasta pārvaldes autobusa Mitsubishi L300 atsavināšanai. 

17. Par trimmera iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei. 

18. Par finansējuma piešķiršanu:  

18.1. virtuves inventāra un trauku iegādei Dagdas vidusskolai; 

18.2. Dagdas vidusskolas jumta remontam; 

18.3. ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanai Asūnes TN; 

18.4. papilddarbiem Šķaunes FVP ierīkošanai; 

18.5. grāmatas izdošanai par pretošanās kustību dienvidaustrumu Latvijā. 

19. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

21. Par zemes gabalu platību precizēšanu. 

22. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

23. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 

24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu. 

26. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Tīrumziedi”, Asūnes pagastā. 

29. Par adreses piešķiršanu. 

30. Par mazdārziņiem iznomāto zemesgabalu Dagdas pilsētā saraksta apstiprināšanu. 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Grāvīši”, Šķaunes pagastā. 

32. Par Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšanu. 

 
 

 

1. § 

Par dalību ERAF projektu konkursā  

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība” 

/Ziņo O.Čapkeviča/ 

 

Projekta mērķis:  

Paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, 

nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem 

pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, 

ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

 

Projekta aktivitātes:  



1. Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana. 

2. Esošo publisko interneta pieejas punktu pilnveidošana: 

 datortehnikas un biroja tehnikas iegāde un uzstādīšana; 

 programmatūras iegāde un instalēšana; 

 bezvadu interneta pieejas zonas izveide. 

Kopējās projekta izmaksas - 71 110,99  EUR  (ar PVN) 

Pašvaldības līdzfinansējums (15%) -  21 156,99  EUR (t.sk.PVN 12 341,58 EUR) 

Noteiktā ERAF kvota (atbalsts 85%) -  49 954,00  EUR 

 

 

Saskaņā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gadam izsludināto 

projektu konkursu un Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.185 „Noteikumi 

par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti 

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, 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” – 1 (R.Nipers), NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties ERAF  darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.2.aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” ar projektu „Publisko 

interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” ar kopējām izmaksām EUR 71 110,99 

(t.sk. PVN). 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu pilnā apmērā un 

līdzfinansēšanu EUR 21 156,99 apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 

2. § 

Par Dagdas novada sportistu atbalstīšanas nolikumu 

/Ziņo J.Višņevskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, un 41.panta pirmās daļa 2)punktu, 

Dagdas novada dome, 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 Nolikumu „Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas novada sportistiem”.  

 

Pielikumā: Nolikums uz 2 lapām. 

 

 

3. § 

Par Dagdas novada gada sportistu apbalvošanas nolikumu 

/Ziņo J.Višņevskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, un 41.panta pirmās daļa 2)punktu, 

Dagdas novada dome, 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 Nolikumu „Par Dagdas novada gada sportistu apbalvošanu”. 

 

Pielikumā: Nolikums uz 2 lapām. 

 

 

4. § 

Par Dagdas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas 

un apbalvošanas nolikumu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, un 41.panta 

pirmās daļa 2)punktu, 

Dagdas novada dome, 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 iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 

izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu. 

 

Pielikumā: Nolikums uz 3 lapām. 

 

 

5. § 

Par pamatlīdzekļa nodošanu Šķaunes pagasta pārvaldei 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldības bilancē ir iekļauts pamatlīdzeklis – 

traktors – zāles pļāvējs LT 2216, kas iegādāts 2014.gada maijā un nodots lietošanā Šķaunes 

pagasta pārvaldei,  saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22. punktiem, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, 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: 

 

Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un Šķaunes pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē pamatlīdzekli šādā sastāvā: 

 
 

 Nr.  

 

Nosaukums  

Bilances 

konts  

Bilances 

vērtība  

(EUR)  

Nolietojums  

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība  

(EUR) 

 

1.  

 

Traktors – zāles pļāvējs  

LT 2216   

 

 

1239 

 

1 750 

 

0 

 

1 750 

 

 

6. § 

Par pašvaldības maksas pakalpojumu noteikšanu 

/Ziņo I.Tukiša/ 



 

6.1. Dagdas TIC sporta inventāra iznomāšanai 

 

Izskatījusi Dagdas Tūrisma informācijas centra iesniegto cenrādi sporta inventāra 

iznomāšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

a)apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības kustamā īpašuma 

lietošanu (iznomāšanu), 

Dagdas novada dome, 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 Tūrisma informācijas centra sporta inventāra nomas pakalpojuma 

maksu. 

 

Pielikumā: Cenrādis uz 1 lapas. 

 

 

6.2. Konstantinovas  pagasta pārvaldes traktora izmantošanai 

 

Izskatījusi Konstantinovas pagasta pārvaldes 05.06.2014. iesniegumu Nr.1.6/14/24 par 

pagasta pārvaldes traktora MTZ-82L transportēšanas un sniega tīrīšanas pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu un maksas aprēķinu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par 

pašvaldības kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Ar 2014.gada 1.jūliju veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 

domes 2013.gada 19.septembra sēdē, protokols Nr.16, 5.§, 6.pielikums) un papildināt 

izcenojumus ar 6.punktu: Konstantinovas pagasta pārvaldes Traktora MTZ-82L 

transportēšanas un ceļu attīrīšanas no sniega pakalpojumu izcenojumu – 11,00 EUR/h 

(bez PVN).  

2. Apstiprināt Grozījumus Nr.2 “Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos” no 01.07.2014.  

 

Pielikumā: Grozījumi Nr.2  uz 1 lapas.  

 

 

7. § 

Par autoceļu fonda nesadalīto līdzekļu novirzīšanu 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

7.1. izpētes darbu veikšanai Noviku karjerā 

 

 Sakarā ar Dagdas novada domes 2013.gada 21.novembra sēdē pieņemto lēmumu 

(protokols Nr.20, 26.§) veikt   Dagdas novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6076 002 0035, Konstantinovas pagastā, ģeoloģisko izpēti, saskaņā ar iepirkuma 

Nr.DNP 2014/18 procedūras rezultātiem, kā arī Noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu 

fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai 



Dagdas novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti 

vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju 

un mājokļu  (autoceļu fonda) apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 8 203,80 (astoņi tūkstoši 

divi simti trīs euro, 80 centi) Dagdas novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Noviku 

karjers”, kadastra apzīmējums 6076 002 0035, Konstantinovas pagastā, ģeoloģisko urbumu 

veikšanai un inženiertehnisko izpētes darbu pārskata sagatavošanai.  

 

 

7.2. ielu apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovā 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktā  noteikto 

pašvaldības funkciju izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. 

ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, un 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, saskaņā ar iepirkuma Nr.DNP 2014/23  procedūras rezultātiem, kā arī 

Noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas 

kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka 

autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada 

domes lēmumu,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” – 2 (I.Plesņa, V.Krūmiņš), NOLEMJ: 

 

Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju 

un mājokļu (autoceļu fonda) apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 11 082,75 (vienpadsmit 

tūkstoši astoņdesmit divi euro, 75 centi) ielu apgaismojuma ierīkošanai Konstantinovas ciemā. 

 

 

8. § 

Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolu 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 Sakarā ar Dagdas Mūzikas skolas un Dagdas Mākslas skolas apvienošanu un 

pašvaldības iestādes „Dagdas Mūzikas un mākslas skola”  izveidošanu,  ņemot vērā Kultūras 

ministrijas saskaņojumu par skolas dibināšanu un L.Beitānes iecelšanu direktores amatā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.,9. un 13.punktu un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Reģistrēt Dagdas novada pašvaldības iestādi „Dagdas Mūzikas un mākslas skola”  ar 

2014.gada 1.augustu. 

2. Iecelt Lolitu Beitāni  par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktori ar 2014.gada 

1.augustu. 

3.  Noteikt Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktoram algas likmi 740 EUR mēnesī.  

 



 

 

9. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā 

 /Ziņo J.Stikuts/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu un  

24.pantu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada 

pašvaldības nolikums”. 

2. Kancelejai  saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām. 

 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatījusi V. K. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai 

piederošo īpašumu Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra 

Nr.6090 001 3422, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17)punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāti A.Platacis, R.Azins, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu 

pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 6090 001 3422, kas sastāv no zemes gabala – 0,1 

ha platībā un uz tā esošās ēkas –168 m² platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; 

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

 Edgars TJARVE – Svariņu  pagasta pārvaldes vadītājs; 

 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 

 Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 



 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu 

 /Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatījusi A. B. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai 

piederošo īpašumu „Ozolzīles”,  Konstantinovas pag., Dagdas novadā, kadastra Nr.6076 005 

0130, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17)punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāti A.Platacis, R.Azins, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolzīles, Konstantinovas pagastā, 

Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 6076 005 0130, kas sastāv no zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 6076 002 0181) – 6.61 ha platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 

6076 005 0166) – 3.45 ha platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists; 

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

 Aivars TRŪLIS – Konstantinovas  pagasta pārvaldes vadītājs; 

 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 

 Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja. 

5.  Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Ozolzīles, Konstantinovas pagasts, Dagdas 

novads, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, izsoli 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 17.04.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.7, 10.§), iepazinusies ar 

Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā,  nosacīto 

cenu EUR 4200,- (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi). 

/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 



2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā,  izsoles 

noteikumus. 

/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lp. / 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovas pagastā, izsoli 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 17.04.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.7, 8.§), 

iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi 

Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovā, Konstantinovas 

pagastā,  nosacīto cenu EUR 1100,- (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi).  

/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Pļavu ielā 13, Konstantinovā, 

Konstantinovas pagastā,  izsoles noteikumus.  

/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lp. / 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

14. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 /Ziņo J.Stikuts/ 

 

14.1. E. M. 

 

Izskatījusi J. V. iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/14/342) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu E. M. adresē: “Kauzaiši”, Alženova, Dagdas pagasts, Dagdas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E. M. adresē: “Kauzaiši”, Alženova, Dagdas 

pagasts, Dagdas novads. 

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



 

 

14.2.  O. S. 

 

Izskatījusi M. D. iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/14/335) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu O. S. adresē: Liepājas iela 2-9, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu O. S. adresē: Liepājas iela 2-9, Dagda, Dagdas 

novads. 

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15. § 

Par ielas seguma uzlabošanu Dagdā 

 /Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Izvērtējot Dagdas pilsētas ielu seguma kvalitāti, ņemot vērā Jelgavas ielas iedzīvotāju 

iesniegumu ar lūgumu noasfaltēt ielu un veikt satiksmes drošības pasākumus, ņemot vērā, ka 

uz minētās ielas nav gājēju ietves un ātruma ierobežojuma zīmes nedod rezultātu, lai 

nodrošinātu efektīvāku ātruma samazināšanu un novērstu ceļu satiksmes negadījumus, 

saskaņā ar 2014.gadam plānotajiem  līdzekļiem ielu un ceļu uzturēšanai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ielu, 

ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, kā arī 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

  

1. No pašvaldības 2014.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (ceļu fondam) 

plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600) veikt šādus pasākumus Dagdas pilsētas Jelgavas 

ielā: 

1.1. brauktuves virsmas apstrādi ar pretputekļu segumu; 

1.2. ātrumu ierobežojošu vaļņu izveidi uz brauktuves saskaņā ar LVS 99:2010. 

2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru minēto darbu veikšanai.   

3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

16. § 

Par atļauju Bērziņu pagasta pārvaldes autobusa Mitsubishi L300 atsavināšanai 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 



Izskatījusi Bērziņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atļaut pārdot autobusu 

Mitsubishi L300, sakarā ar to, ka minētā transportlīdzekļa uzturēšanas un remontēšanas 

izmaksas nav rentablas un tā ekspluatācija ir ekonomiski neizdevīga, kā arī tas nav 

nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, ņemot vērā autocentra „Ritms R”  

defektācijas aktu,  pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta  2.daļu - 

atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 9.panta 3.daļu – kustamās 

mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, un 37.panta 1.daļu - pārdot publiskas personas 

mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 63.3punktu,   

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pārdot Bērziņu pagasta pārvaldes kustamu mantu – autobusu Mitsubishi L300, 

valsts reģ. Nr.FN8514 – par brīvu cenu. 

2. Automašīnu noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā. 
3. Pēc transportlīdzekļa atsavināšanas izslēgt to no grāmatvedības uzskaites - 

pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.62, inventāra numurs 123131,  sākotnējā uzskaites 

bilances vērtība uz 23.08.2005. – EUR 1961,68, atlikusī vērtība uz 31.12.2013. – EUR 

228,00. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja R.Demida. 

 

 

17. § 

Par trimmera iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar Ezernieku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties 

trimmeri,  ņemot vērā cenu aptaujas rezultātus, saskaņā ar pašvaldības 2014.gada budžetā 

plānotajiem  līdzekļiem ielu un ceļu uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ielu, ceļu, parku, skvēru un zaļo 

zonu uzturēšanu, kā arī 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (M.Ļevkova), NOLEMJ: 

 

Atļaut Ezernieku pagasta pārvaldei iegādāties trimmeri HUSQVARNA 555RXT  

973,00 euro vērtībā, no kuriem :  

- 50% apmērā segt no iestādes pamatbudžeta Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai  

plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600); 

- 50% apmērā no pašvaldības speciālā budžeta Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

(ceļu fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

 

 

18. § 

Par finansējuma piešķiršanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis, I.Pauliņš/ 



 

18.1. virtuves inventāra un trauku iegādei Dagdas vidusskolai 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanu Dagdas 

vidusskolā, lai nodrošinātu ēdnīcas darbību atbilstoši normatīvajām prasībām, saskaņā ar 

veikto iepirkumu rezultātiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 

otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,     

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 6000,- (seši tūkstoši euro) Dagdas vidusskolas ēdnīcas 

virtuves inventāra un trauku iegādei. 

 

 

18.2. Dagdas vidusskolas jumta remontam 

 

Sakarā ar to, ka vētru laikā tika sabojāts Dagdas vidusskolas jumta segums, lai to 

novērstu līdz mācību gada sākumam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 1632,- (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit divi euro) Dagdas 

vidusskolas jumta remontam. 

 

 

18.3. ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanai Asūnes TN 

 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 

1335,57 EUR apmērā automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādīšanai 

Asūnes Tautas namā, sakarā ar VUGD LRB Krāslavas daļas 2013.gada 26.septembra 

pārbaudes aktā norādītajiem noteiktajos termiņos nenovērstajiem pārkāpumiem, ņemot vērā 

ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšanas tāmes izmaksas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,    

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 1 335,- (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit pieci euro) 

automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanai Asūnes Tautas namā. 

 

 

18.4. papilddarbiem Šķaunes FVP ierīkošanai 

 

Sakarā ar neparedzētiem darbiem Šķaunes feldšeru-vecmāšu (FVP) punkta ierīkošanai 

Tautas nama telpās, lai īstenotu uzsākto projektu un nodrošinātu vides pieejamību personām 

ar kustību traucējumiem, saskaņā ar iesniegto papilddarbu tāmi, pamatojoties uz likuma „Par 



pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,     

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (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” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), NOLEMJ: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 3815,- (trīs tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro) 

papilddarbiem Šķaunes FVP ierīkošanai Tautas nama telpās. 

 

 

18.5. grāmatas izdošanai par pretošanās kustību dienvidaustrumu Latvijā 

 

Pašvaldībā saņemts J. B. aicinājums atbalstīt ar līdzfinansējumu 10 gadu ilgā pētījumu 

rezultātā sagatavotās grāmatas „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija 

līdz 1956.g.” izdošanai. Tajā apkopoti dokumentāli materiāli par notikumiem tagadējo 

dienvidaustrumu Latvijas novadu teritorijā. Sagatavotais pētījums nodots iespiešanai Latgales 

Kultūras centra izdevniecībā. Kopējās grāmatas izdošanas izmaksas sastāda  4000 eiro.  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (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” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt grāmatas „Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā, no 1944.g. jūnija līdz 

1956.g.” izdošanai  pašvaldības līdzfinansējumu EUR 250,-  (divi simti piecdesmit euro) 

apmērā no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un 

reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Latgales Kultūras centra izdevniecībai līdzfinansējumu saskaņā 

ar rēķinu. 

 

 

19. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

19.1. īres līguma pārtraukšanu ar A. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 10.jūnija lēmumu par īres 

līguma pārtraukšanu ar A. K., ņemot vērā, ka viņš kopš 2013.gada decembra faktiski nedzīvo 

īrētajā dzīvoklī Asūnes ielā 9-3, Dagdā, kā arī netiek veikti īres maksājumi, sakarā ar Dagdas 

novada Sociālā dienesta sniegto informāciju par viņa atrašanos specializētā ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt ar 2014.gada 30.jūniju starp Dagdas novada pašvaldību un A. K.  2011.gada 

30.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.DNP/4-1.12/11/4. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 



19.2. dzīvojamās telpas apmaiņa A. V. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 10.jūnija lēmumu par 

dzīvokļa apmaiņu A. V., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punkta, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut   A. V. veikt dzīvokļa apmaiņu  Alejas ielā 34 -5, Dagdā (2-istabu, platība 27,1 m², 

bez labierīcībām),  pret dzīvokli Alejas ielā 38 -2, Dagdā (2-istabu, platība 43 m², bez 

labierīcībām). 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt īres līgumu ar A.V. uz 5 (pieciem) 

gadiem. 

 

 

19.3. dzīvojamās telpas izīrēšana R. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 10.jūnija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu R. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punkta, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt R. K.  pašvaldības nomājamo dzīvojamo telpu Nr.3  (1-istaba, platība 24,56 m², bez 

labierīcībām) Asūnes ielā 9, Dagdā,   uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu  noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 

R.K.. 

 

 

19.4. dzīvojamās telpas izīrēšana I. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 10.jūnija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu I. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt I. K. pašvaldībai piederošo 2-istabu dzīvokli  Nr.5 Alejas ielā 34, Dagdā,   uz 1 

(vienu) gadu. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu  noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 

I.K.. 

 

 



19.5. par lēmuma atcelšanu  

 

Sakarā ar to, ka K. D. nav noslēdzis līgumu ar Ezernieku pagasta pārvaldi par  

dzīvojamās telpas mājā „Palejas”, Ezerniekos, īri un pašreiz atrodas ieslodzījuma vietā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Dagdas novada domes 2014.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu  par dzīvojamās telpas 

piešķiršanu K. D. (protokols Nr.7, 18.3.p.). 

2. Atstāt K. D. pašvaldības dzīvokļa piešķiršanas rindā.  

 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot P. L. iesniegumu par īpašuma “Kalēji” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 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 

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, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Kalēji”, Šķaunes pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Kalēji” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 

005 0012 (8,0 ha) nosaukumu "Kalēji-2", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Piešķirt no īpašuma “Kalēji” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 

006 0014 (5,6 ha) nosaukumu "Kalēji-3", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. § 

Par zemes gabalu platību precizēšanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

21.1.  ar kadastra apzīmējumu  6044 005 0127 

 

Izskatot M. V. 03.06.2014. iesniegumu par platības precizēšanu sakarā ar veikto 

kadastrālo uzmērīšanu un pamatojoties uz likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidos" 2.panta 9.daļu ,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 



 

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0127 platību – 5,26 ha. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.2.  ar kadastra apzīmējumu  6054 005 0133 

 

Izskatot V. B. 10.06.2014. iesniegumu par platības precizēšanu sakarā ar veikto 

kadastrālo uzmērīšanu un pamatojoties uz likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidos" 2.panta 9.daļu ,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0133 platību – 8,65 ha. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22.§ 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem  par pašvaldībai piekritīgās zemes un 

rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto un 

zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi saskaņā ar sarakstu:  

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā teritorija Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 

Platība  

(ha) 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Ezernieku pagasts D. V. 6056 005 0148 7,7 15 

2. Ezernieku pagasts I. M. 6056 006 0207 1,5  
1/3 d.d. no z. g. 

25 

3. Konstantinovas 

pagasts 

V. S. 6076 003 0314 3,1 10 

4. Bērziņu pagasts R. R. 6050 003 0193 1,24 10 

5. Andzeļu pagasts A. M. 6044 006 0141 

6044 006 0142 

5,4 

1,6 

20 

 

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām. 

 

23.§ 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 



 

L. P. 

 

Izskatot L. P. 27.05.2014. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana 

kārtību",  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt L. P. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 006 

0156 (14,55 ha) ar 01.01.2015. uz 20 (divdesmit) gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar 

L.P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.§ 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā teritorija Nomnieks Kadastra apzīmējums Platība 

(ha) 

1. Andzeļu pagasts A. M. 6044 006 0141 

6044 006 0142 

5,4 

1,6 

2. Andrupenes pagasts J. R. 6042 004 0129 0,8 

3. Andrupenes pagasts J. K. 6042 001 0084 0,5 

4. Ķepovas pagasts 

N. P. 

A. P. 

P. P. 

V. P. 

6080 004 1016 4,2 

5. Bērziņu pagasts  J. P. 6050 003 0193 1,0 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām.  

 

25. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 



 

Izskatot A. P. pilnvarotās personas A. P. (pilnvara Nr.3001, izdevis zvērināts notārs 

Juris Eglītis 2003.gada 25.martā) 05.06.2014. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes 

nodošanu apakšnomā, tika konstatēts: 

- 2012.gada 2.aprīlī ir noslēgts zemes nomas līgums par pašvaldības zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6056 009 0041 (10,2 ha) iznomāšanu A. P. uz 10 gadiem.  

- Līguma 5.2.1. punkts paredz, ka zemi nodot apakšnomā drīkst tikai ar iznomātāja 

rakstisku piekrišanu.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut A. P. nodot apakšnomā SIA “Dagdas aita”, reģistrācijas Nr.40103514624, zemes 

gabalu Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 009 0041 uz  5 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. 

 

 

26. § 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemei ar īpašuma kadastra Nr. 6080 001 0006, 

Ķepovas pagastā, īpašuma nosaukumu "Alksnīši". 

 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot A. P. 03.06.2014. iesniegumu par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0077, konstatēts: 

 

- īpašuma “Mazāboliņi”, Asūnes pagastā,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6046 005 

0077 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un trīs palīgēkas. Zemes gabala platība ir 

1,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme, kods 0101;  

- atbilstoši Asūnes pagasta funkcionālā zonējuma kartei, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6046 005 0077 ietilpst Asūnes pagasta Račevas ciema teritorijā un tai 

noteiktais zemes izmantošanas veids ir lauksaimniecības teritorijas apdzīvotās vietās. 

Dagdas novada teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

minētajam zemes izmantošanas veidam paredz arī savrupmāju teritorijas apbūvi.  

- Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 



kārtība” 29. punkts paredz, ka personai ir tiesības ierosināt mainīt lietošanas mērķi, ja 

vietējais teritorijas plānojums zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 29. un 35. punktu,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, 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” - nav, balsošanā nepiedalās deputāts A.Plotka, 

NOLEMJ: 

 

Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0077 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kods 

0601.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Tīrumziedi”,  Asūnes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Tīrumziedi”, 

Asūnes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6046 003 0043, ko veicis sertificēts 

zemes ierīkotājs Vjačeslavs Moskaļenko, sertifikāts Nr. BA-241.  

2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.1, projektētā platība 30,0 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Pastarīši” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.2, projektētā platība 66,0 ha) piešķirt nosaukumu “Tīrumziedi" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

4. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.3, projektētā platība 19,9 ha) piešķirt nosaukumu “Graudiņi" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

5. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.4, projektētā platība 12,0 ha) piešķirt nosaukumu “Sapņukalns" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

6. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.5, projektētā platība 21,4 ha) piešķirt nosaukumu “Līkloči" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

29. § 



Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. un 2.10. punktu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0369 un uz tā atrodošai ēkai 

piešķirt adresi “Olūti”, Landskorona, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV 5695. 

 

Pielikumā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0369 zemes robežu plāns ar būves 

izvietojumu apvidū. 

 

 

30. § 

Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu Dagdas pilsētā  

saraksta apstiprināšanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

a)apakšpunktu un 27.punktu,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāte I.Plesņa,  

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas 

pilsētā 2014.gadam. 

 

Pielikumā: Iznomāto zemes gabalu saraksts 2014.gadam uz 2 lapām. 

 

 

31. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Grāvīši”,  Šķaunes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa  noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,  

Dagdas novada dome, 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” - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grāvīši”, 

Šķaunes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0094, ko veicis 

sertificēts zemes ierīkotājs Marija Pārpuce, sertifikāts Nr. BA-160.  

2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.1, projektētā platība 7,4 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Torņkalni” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  



3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.2, projektētā platība 2,1 ha) saglabāt nosaukumu “Grāvīši" un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

32. § 

Par Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Izskatījusi Aleksandrovas internātpamatskolas 16.06.2014. iesniegumu ar lūgumu 

sniegt materiālo atbalstu skolas internāta siltināšanas darbu pabeigšanai, ņemot vērā iestādes 

ieguldītos līdzekļus siltināšanā un ieekonomētos līdzekļus darbu turpināšanai, lai sasniegtu 

ēkas energoefektivitāti un uzlabotu vizuālo skatu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 4)punktu ,  

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, 

„atturas” – 3 (M.Ļevkova, R.Nipers, V.Krūmiņš) NOLEMJ: 

 

1. Veikt iepirkuma procedūru Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšanas 

darbu pabeigšanai. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:10. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 26.jūnijā 
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 2.§) 

 

 

NOLIKUMS 

„Par finansiāla atbalsta sniegšanu Dagdas novada sportistiem”  
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

           41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikuma mērķis: 

1.1. atbalstīt un stimulēt bērnu un jauniešu sportisko aktivitāti, stimulēt sportisko spēju un 

talantu attīstīšanu, veicināt novada iedzīvotāju un komandu dalību novada, reģionālajās, 

Latvijas un starptautiskajās sacensībās; 

1.2. noteikt kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Dagdas novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) finansējuma saņemšanai sportistu atbalstam, finansējuma 

piešķiršanas kritērijus un apmērus. 

 

II Atbalsta pretendenti 

2. Uz Pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt: 

2.1. sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā vismaz 

1 (vienu) gadu; 

2.2. sporta veidu treneri, kuri nodrošina sporta aktivitātes Dagdas novadā, ne mazāk kā 10 

novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, vai kuri uz sacensībām pavada Dagdas novada 

komandu vai sportistus individuāli. 

 

III Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi 

3. Atbalsta saņemšanai iesniedzamie dokumenti: 

3.1. nepieciešamā atbalsta apraksts un izmaksas (tāme),  

3.2. sacensību nolikuma kopija; 

3.3. panākumus apliecinošu dokumentu kopijas (rezultātu protokola, diploma u.c.). 

 

4. Katrs iesniegums tiek izskatīts atsevišķi Dagdas novada domes Izglītības, kultūras un  

sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

5.  Finansējums tiek piešķirts Pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros. 

6. Finansējums prioritāri tiek piešķirts bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam un 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

7. Starptautiskajās mēroga sacensībās finansiālo atbalstu var saņemt vienu reizi gadā. 
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IV Finansiālā atbalsta izlietojums 

 

8. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts: 

8.1. sacensību izdevumu segšanai – dalības maksa, transporta, naktsmītņu u.c.  izdevumi; 

8.2. treniņu procesa nodrošināšanai; 

8.3. sporta inventāram. 

 

V Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi 
 

9. Finansiālā atbalsta saņēmējs sniedz rakstisku atskaiti pašvaldībai par piešķirtā  

finansējuma izlietojumu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atbalsta saņemšanas. 

 

10. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāstartē sacensībās kā Dagdas novada pārstāvim, ja 

Dagdas novads attiecīgajās sacensībās ir dalībnieks, vai, iespēju robežās, jānodrošina 

Dagdas novada publicitāte un atpazīstamība sporta sacensībās. 

 

VI Noslēguma jautājums 

 

11. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja                                                                                          S.Viškure 
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 3.§) 

 

NOLIKUMS 

„Par Dagdas novada gada sportistu apbalvošanu” 
 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

           41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1.  Apbalvošanas mērķis ir noskaidrot, pagodināt un ar piemiņas balvām sveikt labākos 

Dagdas novada sportistus, trenerus un sporta komandas par dažādiem sporta 

panākumiem, kā arī informēt sabiedrību par Dagdas novada sportistu un komandu 

sportiskajiem sasniegumiem. 

2.  Apbalvošanas kritēriji tiek noteikti, lai lemtu par apbalvojumu piešķiršanu labākajiem 

gada sportistiem. 

3.  Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt sportisti, tai skaitā sporta veterāni, un viņu 

treneri, kuriem: 

3.1. pēdējā gada laikā deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā; 

3.2. pārstāvētā komanda ir Dagdas novada komanda. 

 

4.  Naudas apbalvojumu pasniedz par sasniegumiem sportistiem un viņu treneriem, kuri: 

4.1. startējuši Latvijas izlases sastāvā Olimpiādē vai Paralimpiskajās spēlēs; 

4.2. Pasaules čempionātā vai Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnījuši 1.-16.vietu; 

4.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-10.vietu; 

4.4. Baltijas valstu Kausa izcīņās un Čempionātos izcīnījuši 1.-3.vietu; 

4.5. citu valstu (apvienību) čempionātos, Kausu izcīņās izcīnījuši 1.-3.vietu; 

4.6. Latvijas čempionātā, Olimpiādē vai Latvijas kausa kopvērtējumā izcīnījuši 1.-3. 

vietu; 

4.7. Latvijas veterānu sporta spēlēs vai starptautiskajās oficiālajās sacensībās izcīnījuši 

1.vietu, ar noteikumu, ja konkurentu skaits konkrētajā disciplīnā nav bijis mazāks par 4.  

  

5.   Atbalsta piešķiršanas kritēriji un apmērs: 

5.1. līdz EUR 60 gadā vienam sportistam, komandai, ja pēdējā gada laikā bijuši 

panākumi un iegūta 1.vieta Latvijas reģionālajos čempionātos; 

5.2. līdz EUR 100 gadā vienam sportistam, komandai, ja pēdējā gada laikā bijuši 

panākumi valsts nozīmes sacensībās un iegūta: 

5.2.1.  1. – 3.vieta Latvijas Kausa izcīņā; 

5.2.2.  1. – 3.vieta Latvijas Čempionātā; 

5.2.3.  1. – 3.vieta Latvijas Olimpiādē. 

5.3. līdz EUR 250 gadā vienam sportistam, komandai, ja pēdējā gada laikā bijuši 

panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās un iegūta: 

5.3.1.  1.-3.vieta Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās un čempionātos; 

5.3.2.  1.-6.vieta Eiropas Kausos un Čempionātos; 

5.3.3.  1.-10.vieta Pasaules Kausos un Čempionātos; 

5.3.4.  dalība Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs. 
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6. Iesniegtos pieteikumus izskata un apbalvošanai izvirza  Dagdas novada Izglītības 

kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

 

7. Atsevišķos gadījumos Dagdas novada Izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja 

var lemt par jauniešu apbalvošanu, ja ir startēts Latvijas jauniešu, junioru vai pieaugušo 

izlases sastāvā un ir izcīnītas godalgotas vietas Pasaules jauniešu Olimpiādē, Eiropas 

Jaunatnes Olimpiskajās dienās, Pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā vai kausa 

izcīņā, vai izcīnīta 1.-3. vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. 

 

8. Atsevišķos gadījumos Dagdas novada Izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja 

var lemt par pieaugušā sportista vai trenera apbalvošanu par sasniegumiem, kuri nav 

minēti šajā Nolikumā. 

 

9. Pieteikumu apbalvojuma saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu vai 

organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti, Dagdas novada Izglītības kultūras un sporta 

jautājumu komiteja, sporta biedrības, Dagdas novada iedzīvotāji. Pieteikumam 

jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot 

ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā, 

norādot arī sportista vai trenera kontaktinformāciju. 

 

10. Pieteikumi jāiesniedz Dagdas novada pašvaldībā, Dagdā, Alejas ielā 4, līdz kalendārā 

gada 15.decembrim. Pēc 15.decembra iesniegtie pieteikumi apbalvošanai tekošajā gadā 

netiks vērtēti. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības          

domes priekšsēdētāja                                                                                       S.Viškure 
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APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 4.§) 

 

Dagdas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu   

sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas  

NOLIKUMS 
 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

           41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami Dagdas novada izglītības iestāžu 

izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un pedagogu sasniegumi un tiek organizēta 

apbalvošana par  sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga 

mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās. 

2. Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus un finansēšanas avotus. 

 

II MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

3. Veicināt Dagdas  novada skolēnu kvalitatīvu izaugsmi un konkurētspēju. 

4. Stimulēt pedagogus par augstiem darba sasniegumiem skolēnu mācību un audzināšanas 

darbā. 

 

III SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

5. Dagdas novada skolēnu un pedagogu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada 

noslēgumā. 

6. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji līdz 5.maijam iesniedz pašvaldībai  pamatotu 

pieteikumu apbalvojumu piešķiršanai pretendentiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas: 

6.1. Starptautiskās olimpiādēs, konkursos, sacensībās; 

6.2. Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) rīkotajās novadu apvienības 

(Krāslavas  un  Dagdas), Latgales reģiona un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 

6.3. Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 

6.4. Latgales reģiona un Latvijas profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

skatēs un konkursos; 

6.5. Latgales reģiona un Latvijas sporta sacensībās. 

7. Pieteikumam pielikumā pievieno diplomu vai citu sasniegumu apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

8. Nolikuma 1.punktā minēto sasniegumu vērtēšanu līdz kārtējā gada 10.maijam veic 

Dagdas novada domes priekšsēdētājas izveidota komisija. Līdz katra gada 15.maijam 

Dagdas  novada izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk – IKSN)  vadītāja 

sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Dagdas novada domes priekšsēdētājai par 

skolēnu un pedagogu apbalvošanu ar Goda rakstiem un naudas balvām. 
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IV BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. Skolēnu un pedagogu apbalvošanas balvu fondu veido: 

9.1. novada domes budžeta līdzekļi, kuri tiek plānoti ikgadējā novada izglītības 

vadības budžeta tāmē; 

9.2. juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi. 

10. Par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās dome pieņem 

atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.  

11. Par panākumiem VISC organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts 

atklātajās olimpiādēs, valsts rīkotajos profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

konkursos, skatēs un sporta sacensībās katram skolēnam piešķir Goda diplomu un 

naudas balvu šādos apmēros: 

11.1. par 1.vietu –  €  25; 

11.2. par 2.vietu –  €  20; 

11.3. par 3.vietu –  €  15; 

11.4. par atzinību – € 10. 

12. Par panākumiem Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos katram 

skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

12.1. par pirmās pakāpes diplomu –  €  25; 

12.2. par otrās pakāpes diplomu –     €  20; 

12.3. par trešās pakāpes diplomu –    €  15. 

12.4. par atzinību – €  10 

13. Par panākumiem Latvijas Speciālajā olimpiādē un republikas speciālo skolu festivālā 

„Nāc līdzās!” Aleksandrovas internātpamatskolai piešķir Goda diplomu un naudas 

balvu šādos apmēros: 

13.1. par 1.vietu –  €  25; 

13.2. par 2.vietu –  €  20; 

13.3. par 3.vietu –  €  15; 

13.4. par atzinību – €  10. 

14. Par panākumiem Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 

katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas balvu  

14.1. par 1.vietu –  €  25; 

14.2. par 2.vietu –  €  20; 

14.3. par 3.vietu –  €  15; 

14.4. par atzinību – €  10. 

15. Par panākumiem Latgales reģiona profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

konkursos, skatēs un sporta sacensībās komandai, grupai, pulciņam vai individuāli 

skolēnam piešķir novada Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

15.1. par 1.vietu –  €  25; 

15.2. par 2.vietu –  €  20; 

15.3. par 3.vietu –  €  15; 

15.4. par atzinību – €  10. 

16. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas, naudas balvu apmēru summē un izmaksā 

nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā. 
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17. Pedagogiem, kuru skolēni guvuši panākumus VISC organizēto valsts, reģiona un 

novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumos piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

17.1. par godalgotu vietu Valsts mērogā; 

17.1.1. par 1.vietu –  €  50; 

17.1.2.  par 2.vietu –  €  45; 

17.1.3. par 3.vietu –  €  40; 

17.1.4. par atzinību – €  35. 

17.2. par godalgotu vietu Latgales reģiona mērogā; 

17.2.1. par 1.vietu –  €  30; 

17.2.2. par 2.vietu –  €  25; 

17.2.3. par 3.vietu –  €  20; 

17.2.4. par atzinību – €  15 

18. Pedagogiem, kuru skolēni guvuši panākumus Valsts un Latgales reģiona profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās piešķir Goda 

diplomu un naudas balvu šādos apmēros: 

18.1. par 1.vietu –   €  50; 

18.2. par 2.vietu –   €  45; 

18.3. par 3.vietu –   €  40; 

18.4. par atzinību – €  35. 

19. Par godalgotu vietu Latgales reģiona mērogā:  

19.1. par 1.vietu –   €  30; 

19.2. par 2.vietu –   €  25; 

19.3. par 3.vietu –   €  20; 

19.4. par atzinību – €  15 

20. Ja skolēnu olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei ir gatavojuši vairāki 

skolotāji, iegūtās naudas balvas summu sadala uz skolotāju skaitu. 

21. Balvu pasniegšana notiek ikgadējā svinīgā pieņemšanā pie Dagdas novada domes 

priekšsēdētājas mācību gada nobeigumā. 

22. Olimpiādēs, konkursos, skatēs, kuras notiek vasaras mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj 

nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā. 

23. Informācija par skolēniem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietojama Dagdas novada 

pašvaldības mājas lapā un publicējama pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

 

 

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

 

24. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju. 
 

 

 

Dagdas novada IKSN vadītāja                                                                 M.Micķeviča 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 6.§) 

 

Dagdas novada pašvaldības 

Dagdas Tūrisma informācijas centra sporta inventāra nomas cenrādis 
 

no 01.07.2014. 

 
 

Nr. 

 

 

Inventāra nosaukums 

Mērvienība Cena (EUR) par 1 stundu Cena (EUR) par diennakti 

bez  PVN PVN 

(21%) 

ar PVN bez  PVN PVN 

(21%) 

ar PVN 

1. Divritenis DHS Climber/ Divritenis 

DHS Adventure  

(kopā ar Ķivere Polisport     57-62 

cm/Veloķivere Polisport 52-57 cm) 

 

1 gab. 
 

0,91 

 

0,19 

 

1,10 

 

6,61 

 

1,39 

 

8,00 

2. Nūjošanas nūjas 

 
1 gab. 0,25 0,05 0,30 1,20 0,25 1,45 

3. Distanču slēpju zābaki ARCTIX GTX 

349-01138, 349-01139, 349-01140, 

349-01143, 349-011344 
 

1 gab. 0,58 
 

0,12 
0,70 2,48 0,52 3,00 

4. Distanču slēpes Arctix Essential NNN  1 gab. 0,91 0,19 1,10 4,96 1,04 6,00 

 

 

 

Dagdas  TIC vadītāja                                                                                                                   I.Soloha 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(prot. Nr.10, 6.§) 

 
 
 

G R O Z Ī J U M I Nr. 2 
Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu  
Traktortehnikas pakalpojumu izcenojumos 

no 01.07.2014. 
 

 
Nr. 

p.k. 

 
Iestādes nosaukums 

 
Transportlīdzekļa 
marka, modelis 

 

 

Pakalpojuma veids, 

mērvienība 

Cena (LVL) Cena (EUR) 

bez PVN PVN 

(21%) 

ar PVN bez PVN PVN 

(21%) 

ar PVN 

 
6.  

 
Konstantinovas 

pagasta pārvalde 

 
Traktors  

MTZ - 82L 

 

Transportēšana,  

ceļu attīrīšana no sniega  

1 stunda 

 

 

7,73 

 

- 

 

- 

 

11,00 

 

- 

 

- 

 
 

       Dagdas novada pašvaldības  

       domes priekšsēdētāja                                                                                                                                          S.Viškure     



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 12.§) 

 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā  
 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas 

novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,74 ha.  

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 

3. Izsoles laiks: 2014. gada 5.augusts plkst.14.00.  

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var  iepazīties  Dagdas  novada 

pašvaldībā,  Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās no pulksten 8.00 – 12.00  un no 13.00 –  

17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507. 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 4200,- (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 

10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas,- Dagdas novada 

pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 

UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "“Pīlādži”, 

Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums". 

12. Pirmpirkuma tiesības – Guntim Beitānam, Aldim Beitānam. 

13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  

15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.   

 



16. Izsoles norise:  
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts 

uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

17. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas 

laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē 

tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

18. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc 

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas.  

20. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā 

ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure 

 
 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2014.gada 19.jūnija sēdē 

(protokols Nr.10, 13.§) 

 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma 

Pļavu ielā 13, Konstantinovā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā  
 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums Pļavu ielā 13, Konstantinovā, Konstantinovas 

pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5712 ha.  

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 

3. Izsoles laiks: 2014.gada 5.augusts plkst.15.00.  

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var  iepazīties  Dagdas  novada 

pašvaldībā,  Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās no pulksten 8.00 – 12.00  un no 13.00 –  

17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507. 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1100,- (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 

10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas,- Dagdas novada 

pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 

UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi ""Pļavu ielā 

13, Konstantinovā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums". 

12. Pirmpirkuma tiesības – Robertam Lavrinovičam. 

13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  

15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  nodrošinājuma 

iemaksu; 

 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.   

 

 



16.   Izsoles norise:  
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts 

uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

17. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas 

laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē 

tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

18. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc 

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas.  

20. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā 

ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure 

 
 

 


