
 
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. 9 2014.gada 22.maijā 

                                                                                                                                                           

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, 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, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, 

finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis 

Stikuts, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks, 

Andrupenes muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa, Mākslas skolas direktore Lolita Beitāne, 

pagastu pārvalžu vadītāji Aivars Trūlis, Edgars Tjarve, Romualda Demida, Žanna Aišpure. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina: 

1. 14.jautājumu „Par katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukciju.” –  

aizstāt ar jautājumu – „Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecību.” 

2. papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem:  

- Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Mežāres”, Andrupenes pagastā.  

- Par nekustamā īpašuma "Ločmeļi", Dagdas pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu.  

- Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.  

 

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: 

 

Veikt grozījumus Domes sēdes darba kārtībā:  

1. Darba kārtības jautājumu „14.Par katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukciju.” 

aizstāt ar jautājumu „Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecību.” 

2. Papildināt darba kārtību ar  3 jautājumiem: 

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Mežāres”, Andrupenes pagastā.  

30. Par nekustamā īpašuma "Ločmeļi", Dagdas pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu.  

31. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.  

 



Darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada pārskatu. 

2. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.  

3. Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību. 

4. Par atļauju SIA „Ceļapriedes” komercdarbībai zvejniecībā Patmalnieku ezerā.  

5. Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, atsavināšanu. 

7. Par telpas  Daugavpils ielā 8, Dagdā, nodošanu apakšnomā. 

8. Par telpu iznomāšanu SIA „Dinamik”.  

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

10. Par finansējuma piešķiršanu. 

11. Par projektu atbalstīšanu.  

12. Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” nolikumu.  

13. Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, 

saglabāšanas un izmantošanas noteikumiem.  

14. Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecību. 

15. Par Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovāciju. 

16. Par pašvaldības pārstāvi mežsaimnieku apvienībā „Krāslava”. 

17. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

18. Par nekustamā īpašuma “Puščas meža ceļš” Svariņu pagastā nodošanu bez atlīdzības 

valsts īpašumā. 

19. Par nekustamā īpašuma "Pēterīši", Andrupenes pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu. 

20. Par Ezernieku pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu. 

21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.  

22. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. 

23. Par adreses piešķiršanu. 

24. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

25. Par zemes gabalu platību precizēšanu.  

26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.  

27. Par grozījumiem zemes nomas līgumos. 

28. Par zemes gabalu robežu kontūru un platību izmaiņu. 

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Mežāres”, Andrupenes pagastā. 

30. Par nekustamā īpašuma "Ločmeļi", Dagdas pagastā, sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu. 

31. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu. 

 

 

1.§ 

Par Dagdas novada pašvaldības 2013.gada pārskatu 

/Ziņo A.Koļča/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par 

2013.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazinusies ar zvērinātā revidenta ziņojumu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un likumu “Par 

pašvaldību budžetiem”, 

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 pašvaldības 2013.gada pārskatu ar bilanci pēc 

pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2013.gada 31.decembri – Ls 13 718 237  (trīspadsmit 

miljoni septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi lati). 

 

 

2.§ 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

2.1. I. A. 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā 

konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra 

saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 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: 

 

1. Piešķirt I. A. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 960,00 (deviņi simti 

sešdesmit eiro) apmērā.  

2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu 

izlietojumu piešķirtajam mērķim. 

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. 
 

2.2. L. T. 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā 

konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra 

saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1. un 6.2. 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: 

 

1. Piešķirt L. T. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 960,00 (deviņi simti 

sešdesmit eiro) apmērā.  

2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu 

izlietojumu piešķirtajam mērķim. 

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. 

 

 

3.§ 

Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem  Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, 

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: 

 

1. Apstiprināt  Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par valsts budžeta valsts autoceļu 

fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu 

finansēšanai Dagdas novadā”. /Pielikumā/ 

2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2014.gadam. 

/Pielikumā/ 

 

 

4.§ 

Par atļauju SIA „Ceļapriedes” komercdarbībai zvejniecībā Patmalnieku ezerā 

/Ziņo G.Matjušonoks/ 

 

 

1. Dagdas novada pašvaldībā 2014.gada 10.maijā tika saņemts iesniegums no SIA 

„Ceļapriedes”, reģ. Nr.42403020106, juridiskā adrese: Robežu iela 13A-3, Pleikšņi, 

Ozolaines pag., Rēzeknes nov.,  par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā 

Patmalnieku ezerā. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:  

1.1. pretendenta bilance par 2013.gada saimniecisko darbību; 

1.2. VID 09.04.2014. izsniegta izziņa Nr.32774 par administrēto nodokļu parādu esamību vai 

neesamību; 

1.3. laivas patapinājuma līgums; 

1.4. CSDD 30.05.2005. izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa (airu laivas) reģistrācijas 

apliecība. 

2. Dagdas novada pašvaldība konstatēja, ka : 

2.1. iesniegtie dokumenti atbilst MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz 

speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par 

speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” prasībām; 

2.2. pretendentam nav nodokļu parāda; 

2.3. pretendents nav pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības; 

2.4. MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.8.punktā noteikts, ka zvejas tīklu limits ir 75 m; 

2.5. Patmalnieku ezera ūdeņos uz šo brīdi nav pieprasītas rūpnieciskās zvejas tiesības un 

pašvaldībai ir pieejams brīvs zvejas limits. 

3. Saskaņā ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo 

atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu”, MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties 

uz Zvejniecības likumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.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: 

 

3.1. Izsniegt SIA „Ceļapriedes”, reģ. Nr.42403020106, speciālo atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā Patmalnieku ezerā uz 2 (diviem) gadiem, nosakot  zvejas 

tīklu limitu 75 (septiņdesmit pieci) metri. 



3.2. SIA „Ceļapriedes” pirms atļaujas (licences) saņemšanas pašvaldības pamatbudžeta kontā 

ieskaitīt valsts nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euru, 23 centi). 

3.3. zivsaimniecības vadītājam G.Matjušonokam noslēgt ar SIA „Ceļapriedes” rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

5.§ 

Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 /Ziņo J.Stikuts/ 

 

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2014.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu „Par 

pašvaldības īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli”, Ministru kabineta 

2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”, kā arī 2014.gada 30.aprīlī notikušo nomas tiesību izsoli un nomas tiesību 

izsoles protokolu, 

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: 

 

1. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātus par ēku Mierā ielā 22, 

c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā.   

2. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas Līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar nomas tiesību izsoles 

uzvarētāju V. K., nosakot nomas maksu mēnesī - EUR 295,-  (divi simti deviņdesmit pieci 

euro un 00 centi). 

3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju E.Tjarvi noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar V.K. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

6.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, atsavināšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatījusi S. M. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu – pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, kadastra Nr.60099000383, 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  4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, 

A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās deputāts R.Azins, 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, ar kadastra Nr. 

60099000383 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4758/54378 kopīpašuma domājamās 

daļas. 

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. 

 

 

7.§ 

Par telpas  Daugavpils ielā 8, Dagdā, nodošanu apakšnomā 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatot Ž. L. 15.04.2014. iesniegumu par atļauju iznomātās nedzīvojamās telpas 

Daugavpils ielā 8, Dagdā, nodošanai apakšnomā un 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: 

 

 Atļaut Ž. L. nodot apakšnomā T. M. telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kopējo platību 10,4 

m
2
 līdz 2016 gada 31.maijam. 

 Noteikt, ka visus maksājumus, kas saistīti ar telpu nomu maksā nomnieks, kuram ir nomas 

līgums ar pašvaldību. 

 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. 

 

 

8.§ 

Par telpu iznomāšanu SIA „Dinamik”  

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatījusi SIA „Dinamik”, reģ. Nr. 40103324103,  06.05.2014. iesniegumu ar lūgumu 

iznomāt pašvaldībai piederošās telpas ēkā „Pagastmāja”, Neikšānos, veikala ierīkošanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu,  

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: 

 

1. Iznomāt SIA „Dinamik” uz 10 (desmit) gadiem - no 2014.gada 1.jūnija līdz 2024.gada 

31.maijam - pašvaldībai piederošajā ēkā “Pagastmāja”, c.Neikšāni, Ķepovas pagastā, 

Dagdas novadā, telpas Nr. 63., 64., 66., 67., 68., 69.,  ar kopējo platību 104,5 kv.m. 

2. Noteikt telpu nomas maksu 15,00 EUR mēnesī un uz Ķepovas pagasta pārvaldes rēķina 

pamata veikt apmaksu par apkuri, komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju, kā arī 

uzdot SIA “Dinamik” noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu ar atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “DOVA”. 

3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt telpu nomas līgumu ar 

SIA „Dinamik”. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

 



9.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

9.1. A. M. 

 

Izskatījusi V. J. iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/14/273) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. M. adresē: “Jāzepi”, c.Poholki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 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: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. M. adresē: “Jāzepi”, c.Poholki, Ezernieku 

pagasts, Dagdas novads. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

9.2. A. J. 

 

Izskatījusi Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu 

(Reģ.Nr.3-2.5/14/93) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A. J. adresē: “Bigači”, 

c.Mariampole, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 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: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. J. adresē: “Bigači”, c.Mariampole, Andrupenes 

pagasts, Dagdas novads. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.§ 

Par finansējuma piešķiršanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

10.1. nodarbinātības pasākuma līdzfinansēšanai 

 

Lai veicinātu  jauniešu, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, ņemot vērā, ka Dagdas novadā dalībai 

pasākumā ir pieteikušies 45 skolēni, 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” - 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: 

 

Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 10 597,- (desmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro) 

dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā nodarbinātības pasākumā vasaras 



brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs. 

 

 

10.2. grāmatas izdošanas finansēšanai 

 

Izskatījusi Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītājas L.Igaunes iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt finansējumu 900 euro apmērā grāmatas izdošanai par izcilu, nopelniem bagātu 

Ezernieku vidusskolas skolotāju un Latgales rakstnieci Valentīnu Ivanovsku (Celitāni),  

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” - 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 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 900,- (deviņi simti euro) V. G. grāmatas izdošanai par 

Ezernieku vidusskolas skolotāju Valentīnu Ivanovsku (Celitāni). 

 

 

10.3. tehniskā projekta izstrādei attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Svariņu pagastā 

 

Izskatījusi Svariņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 2200 

euro apmērā dokumentācijas izstrādei attīrīšanas iekārtu Latgales ielā 6, Svarincos, 

rekonstrukcijai, lai nodrošinātu notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu, 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” - 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 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 2 200,- (divi tūkstoši divi simti euro) tehniskā projekta 

izstrādei attīrīšanas iekārtu Latgales ielā 6, Svarincos, rekonstrukcijas veikšanai. 

 

 

10.4. Dagdas R-katoļu baznīcas remontam 

 

 Lai atbalstītu Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas, kas ir Valsts 

nozīmes arhitektūras piemineklis, saglabāšanu,  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: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā reliģijai plānotajiem līdzekļiem (kods 

08.400) EUR 7 000,- (septiņi tūkstoši euro) Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu 

baznīcas fasādes remontam (celtniecības materiālu iegādei, u.c.). 

  

 

10.5. ceļa rekonstrukcijai Andrupenē 

 



 Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu  

pašvaldības ceļa Andrupene – Malka posma 100 m garumā uzlabošanai, sakarā ar Andrupenes 

muzeja projekta īstenošanu, 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: 

 

Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

ceļu fondam plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600) EUR 9 900,- (deviņi tūkstoši deviņi simti 

euro) pašvaldības ceļa 1-15 Andrupene – Malka posma 100 m garumā rekonstrukcijai – 

asfaltbetona seguma izbūvei.  

 

 

10.6. zāles pļāvēja iegādei Šķaunes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu  ar lūgumu atļaut iegādāties zāles 

pļāvēju pagasta ielu, ceļu un laukumu uzturēšanai, 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: 

 

Piešķirt Šķaunes pagasta pārvaldei zāles pļāvēja iegādei EUR 1 800,- (viens tūkstotis 

astoņi simti euro)  no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem: 

 900 euro – teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (ceļu fonda), kods 06.600; 

 900 euro – neparedzētiem gadījumiem, kods 01.100.  

 

 

11.§ 

Par projektu atbalstīšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

11.1. LSK Konstantinovas nodaļas projekta līdzfinansēšanai 

 

Sakarā ar  Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas 

Konstantinovas nodaļas sagatavoto projekta „Veselīga dzīvesveida attīstība Konstantinovas 

pagastā”  pieteikumu iesniegšanai Borisa un Ināras Teterevu  fonda programmā „Nāc un dari! 

Tu to vari!” un lūgumu piešķirt līdzfinansējuma nodrošināšanai  150 euro, kas sastāda 10%  

no kopējām projekta izmaksām (1500 EUR), 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: 

 

1. Projekta „Veselīga dzīvesveida attīstība Konstantinovas pagastā” atbalstīšanas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības 2014.gada budžetā LSK biedrībai 

plānotajiem līdzekļiem (kods 09.600)  EUR 150 apmērā. 

2. LSK Konstantinovas nodaļai  viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt 

pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.   

 

 



11.2. biedrības „Dagne” projekta līdzfinansēšanai 

 

Sakarā ar Jauniešu biedrības „Dagne” sagatavoto projekta „Labdarībai Dagdā jānotiek 

caur deju ritmiem!”  pieteikumu iesniegšanai  Borisa un Ināras Teterevu  fonda programmā  

„Nāc un dari! Tu to vari!” un lūgumu piešķirt līdzfinansējuma nodrošināšanai  662 euro, kas 

sastāda 10%  no kopējām projekta izmaksām (6542,- EUR), 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: 

 

1. Projekta „Labdarībai Dagdā jānotiek caur deju ritmiem!” atbalstīšanas gadījumā 

nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem 

Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem 

(kods 08.400)  EUR 662 apmērā. 

2. Biedrībai „Dagne” viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt 

pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.   

 

 

12.§ 

Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” nolikumu 

/Ziņo S.Pauliņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Muzeju likuma 10.panta ceturto daļu, 

Dagdas novada dome, 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: 

 

 Apstiprināt  Muzeja „Andrupenes lauku sēta” nolikumu. 

 

Pielikumā:  Muzeja Nolikums  uz 4 lapām. 

 

 

13.§ 

Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, 

saglabāšanas un izmantošanas noteikumiem 

/Ziņo S.Pauliņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956  “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”                                                                                             

Dagdas novada dome, 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: 

 

 Apstiprināt  Muzeja „Andrupenes lauku sēta” krājuma veidošanas, papildināšanas, 

uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas noteikumus. 

 

Pielikumā:  Muzeja Noteikumi  uz 9 lapām. 

 

 

14.§ 



Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecību 

/Ziņo S.Viškure, I.Pauliņš/ 

 

 Sakarā ar to, ka Ezernieku vidusskolā sporta nodarbībām tiek izmantota skolas aktu 

zāle un lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestādē,  

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: 

 

1. Izstrādāt tehnisko projektu Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecībai. 

2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu tehniskā projekta izstrādei. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

15.§ 

Par Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovāciju 

/Ziņo R.Azins, A.Gžibovskis/ 

 

 Sakarā ar to, ka Ezernieku vidusskolas aktu zālē nepieciešams veikt  remontu, 

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: 

 

1. Veikt Ezernieku vidusskolas aktu zāles vienkāršoto renovāciju. 

2. Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu būvdarbu veikšanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

16.§ 

Par pašvaldības pārstāvi mežsaimnieku apvienībā „Krāslava” 

/Ziņo R.Azins/ 

 

 Sakarā ar  to, ka ir nomainījies Dagdas novada pašvaldības vides inženieris un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā 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: 

 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības vides inženieri Arvīdu OZOLIŅU pārstāvēt ar balss 

tiesībām Dagdas novada pašvaldību biedrībā „Mežsaimnieku apvienība „Krāslava””. 

 

2. Izbeigt Pēterim TUKIŠAM pašvaldības pārstāvniecības pilnvaras biedrībā „Mežsaimnieku 

apvienība „Krāslava””. 

 

 

17.§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 

/Ziņo R.Azins/ 

 

 



17.1. S. K. un A.L. 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 

13.maija lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu S. K. un A. L., saskaņā ar Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”,  

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: 

 

1. Izīrēt S. K. un A. L. pašvaldībai piederošu 2 istabu dzīvokli Nr.10 „Līkloču mājas”, 

Aleksandrovā, Konstantinovas pag., Dagdas nov., no šī gada 01.jūnija uz 1 gadu. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu ar S.K.. 

 

 

17.2. A. G. 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 

13.maija lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu A. G., saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”,  

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: 

 

1. Izīrēt A. G. pašvaldībai piederošu 3 istabu dzīvokli Nr.16 Saules ielā 13, Konstantinovā, 

Konstantinovas pag., Dagdas nov., no šī gada 01.jūnija uz 1 gadu. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu ar A.G. 

 

 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma “Puščas meža ceļš” Svariņu pagastā nodošanu bez atlīdzības 

valsts īpašumā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā izskatīta akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 

struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi 2014.gada 3.aprīļa vēstule Nr.4.1-

1.2_02lf_150_14_314  par Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Puščas meža ceļš” nodošanu 

valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā bez atlīdzības.  

Nekustamais īpašums “Puščas meža ceļš” ar kadastra Nr. 6090 002 0113 ir reģistrēts 

Svariņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000525507, īpašuma tiesības nostiprinātas 

uz Dagdas novada pašvaldības vārda. Īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6090 002 0104  0,3677 ha platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101. 

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 “Puščas meža ceļš” nodošana valsts īpašumā nepieciešama Meža 

likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 

aizsardzības nodrošināšanai. 

 

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, 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 Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu - 

“Puščas meža ceļš”, īpašuma kadastra numurs 6090 002 0113, kura sastāvā ietilpst zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 6090 0021 0104,  platība  0,3677 ha,   un inženierbūvi – 

autoceļu ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0104 001, Meža likumā noteiktās, valstij 

piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai. 
 

2. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai atsavināt un apgrūtināt nekustamo 

īpašumu “Puščas meža ceļš”, kadastra Nr. 6090 002 0113, ar lietu tiesībām un 

pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu “Puščas 

meža ceļš”, kadastra Nr. 6090 002 0113, Dagdas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek 

izmantots valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi 

par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā. 
 

Pielikumā:  

1. Kartītes pamatlīdzekļa uzskaitei kopijas uz 2 lapām. 

2. Zemesgrāmatas apliecības kopija. 

3. Zemes robežu plāna kopija. 

 

 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma "Pēterīši", Andrupenes pagastā,  

sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot A. S. un A. D.  iesniegumus par īpašuma “Pēterīši” 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  MK 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” - 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 “Pēterīši”, Andrupenes pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Pēterīši” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6042 006 0154 (7,8 ha) un 6042 006 0156 (2,5 ha) nosaukumu "Vita", saglabājot tiem 

iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

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. 

 

 

20.§ 

Par Ezernieku pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar to, ka Valsts zemes dienestā Ezernieku pagasta zemes komisijas lietā ir 

konstatēts, ka 1997.gada 27.martā zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par I. B. mantojuma 

tiesībām uz 3,97 ha zemes Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0075 un 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  Pārejas noteikumu 

13.punktu, Administratīvā procesa likuma 83. un 85.pantiem,  

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: 

 

1. Atcelt Ezernieku pagasta padomes 2009.gada 15.maija lēmumu “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu I. B. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0075 

(protokols Nr.5, 12.§). 

2. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu “Par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0075 piekritību pašvaldībai” (protokols Nr.11., 

17.23.§). 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

21.§ 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā ir saņemti privātpersonu iesniegumi par 

pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”,  

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

V.Višņevskis, 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. Andrupenes pagasts L. K. 6042 002 0024 0,19 10 

2. Andzeļu pagasts T. V. 6044 005 0251 1,1 5 

3. Andzeļu pagasts z/s “Ezermala” 6044 003 0093 1,47 20 

4. Andzeļu pagasts  A. P. 6044 002 0119 1,7 10 

5. Bērziņu pagasts T. Ļ. 6050 003 0257 2,0  
(daļa no z.g.) 

15 

6. Ķepovas pagasts L. Z. 6080 003 0028 8,4 5 

7. Svariņu pagasts I.B. 6090 001 3385 1,8  
(daļa no z.g.) 

10 

8. Svariņu pagasts I. M. 6090 001 0183 

6090 001 0184 

0,4 

0,4 

10 

9. Šķaunes pagasts V. T. 6092 005 0108 

6092 004 0134 

6092 006 3294 

4,2 

4,6 

2,0  
(daļa no z.g.) 

10 

10. Ezernieku pagasts N. Ž. 6056 003 0142 1,3 20 

11. Ezernieku pagasts V. R. 6056 003 0049  1,7 20 

 

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

 

Lēmumi  pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 11 lapām. 

 

 

22.§ 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā ir saņemti privātpersonu iesniegumi par 

zemes nomas līgumu 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, 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 

Nomnieks Kadastra  

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Andrupenes 

pagasts 

L. K. 6042 004 0414 

6042 004 0218 

6042 004 0164 

3,6 

0,8 

0,9 

10 

2. Konstantinovas 

pagasts 

N. G. 6076 001 0098 

6076 001 0097 

2,3 

2,6 

5 



6076 001 0201 5,3 

3. Konstantinovas 

pagasts 

M. S. 6076 001 0289 

6076 001 0096 

3,6 

3,6 

10 

 

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

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām . 

 

 

23.§ 

Par adreses piešķiršanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot SIA “Dubņagu muiža”, reģistrācijas Nr. 40103446188, juridiskā adrese 

Miesnieku iela 5, Krāslava, 06.05.2014. iesniegumu un 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” - 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 dome NOLEMJ: 

 

Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0164 un uz tā atrodošām ēkām 

piešķirt adresi “Ilūksti”, Dubņagi, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687. 

 

 

24.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

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

 

Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemei ar īpašuma kadastra numuru 6076 002 0113, 

Konstantinovas pagastā, īpašuma nosaukumu "Noviku karjers". 

 

 

25.§ 

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, 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 teritorijā zemes gabalu platības saskaņā ar pievienoto sarakstu. 



2. Sakarā ar iznomāto zemes gabalu platību izmaiņu, pilnvarot pagasta pārvalžu vadītājus 

veikt grozījumus zemes nomas līgumos. 

 

Pielikumā zemes vienību robežu shēmas. 

 

 

26.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Ar Svariņu pagasta padomes 08.02.2006. lēmumu (protokols Nr.1., 14.§) M. Š. ir 

piešķirts pastāvīgā lietošanā 8,4 ha zemes. M.Š. līdz 2006.gada 31.augustam Valsts zemes 

dienestā nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu, kā to nosaka Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  23.panta 

otrās daļas 1.punkts. Viņai lietošanā piešķirtie zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6090 

004 0087 un 6090 004 0121 nav arī iekļauti Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. 

2011.gada 31.augustā Dagdas novada dome ir izbeigusi M. Š. zemes lietošanas 

tiesības uz 8,4 ha zemes (protokols Nr.13, 31.§ 58.p.), zemes vienību kadastra apzīmējumi 

6090 004 0087 un 6090 004 0121. Administratīvā rajona tiesa ar 2012.gada 20.jūnija lēmumu 

(lieta Nr.A420615811) ir atcēlusi minēto Dagdas novada domes lēmumu kā neatbilstošu 

Administratīvā procesa likuma 67.panta otrajai daļai. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

juridiskajām un fiziskajām personām izbeidzas lietošanas tiesības, ja līdz pabeigšanas 

datumam vai šā likuma 23.panta otrajā daļā minētajos gadījumos – līdz 2007.gada 

30.novembrim persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu, vai tas nav 

iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā,  

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: 

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības ar 2006.gada 1. septembri M. Š. uz zemes vienībām 

Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6090 004 0087 un 6090 004 0121 -  8,4 ha 

kopplatībā.  

2. Noteikt, ka līdz 2015.gada 21.maijam bijušajam zemes lietotājam ir zemes nomas 

pirmtiesības. 

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

stāšanās dienas.  

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27.§ 

Par grozījumiem zemes nomas līgumos 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar veikto pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 6042 

008 0224 un 6042 008 0249, Andrupenes pagastā, platību izmaiņu, 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, 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. Izdarīt grozījumus V. A. zemes nomas līgumā, precizējot iznomātā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6042 008 0224, platību uz 0,8 ha. 

2. Izdarīt grozījumus A. J. zemes nomas līgumā, precizējot iznomātā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6042 008 0249  platību uz 0,8 ha. 

3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt vienošanos par 

izmaiņām V.A. un A.J. zemes nomas līgumos. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

28.§ 

Par zemes gabalu robežu kontūru un platību izmaiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar to, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības robežu kontūras un 

platība atšķiras no kadastra datiem un pamatojoties uz likuma "Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta 9.daļu ,  

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: 

 

Grozīt zemes vienības Svariņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0451 robežu 

kontūras un precizēt platību – 3,8 ha. 

 

Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0451 robežu shēma. 

 

 

29.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Mežāres”, Andrupenes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot O. V. 2014.gada 28.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes 

ierīcības projektu īpašuma "Mežāres" sadalei, ņemot vērā Zemes ierīcības likuma 14.pantā 

noteikto, ka zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašuma esošas zemes vienības sadalīšanai 

atsevišķos īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo 

domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  

noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" un 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: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Mežāres", Andrupenes 

pagastā,  ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0002, kopplatība 

12,7 ha,  sadalei divos zemes gabalos ar 6,35 ha lielu platību katru.  

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu. 

3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta. 

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

stāšanās dienas. 

 



Pielikumā: 

1. Darba uzdevums uz vienas lapas. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0002 sadales shēma uz vienas lapas.  

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma "Ločmeļi", Dagdas pagastā,  

sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

 /Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot M. L. 21.05.2014. iesniegumu par īpašuma “Ločmeļi" 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 MK 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” - 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 “Ločmeļi”, Dagdas pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Ločmeļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

004 0037 (7,2 ha) nosaukumu "Jurg Rehli", saglabājot tiem 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. 

 

 

31.§ 

Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu 

/Ziņo L.Beitāne/ 

 

  Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.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 Mūzikas un mākslas skolas nolikumu. /Pielikumā/ 
 

Sēdi slēdz plkst. 16:55. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

S.Viškure 

 



Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2014.gada 26.maijā 



 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2014.gada 22.maija sēdē 

(protokols Nr.9, 3.§) 

                                                                           

 

NOTEIKUMI 

„Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas  

izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta 

noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība” Dagdas novada administratīvajā teritorijā tiek izlietoti no valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem (ielām)” saņemtie finanšu līdzekļi (turpmāk – mērķdotācija), kādā notiek šo 

līdzekļu sadalīšana, tiek veikta izlietošanas kontrole un tiek sagatavoti pārskati. 

2. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek sadalīti starp Dagdas novada pašvaldību un 

Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm (turpmāk –Pārvaldes) attiecīgo pašvaldības ielu 

un ceļu uzturēšanai Dagdas novada administratīvajā teritorijā: 

2.1. Dagdas novada pašvaldībai – Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta ielas un ceļi;    

2.2. Andrupenes pagasta pārvaldei – Andrupenes pagasta ielas un ceļi; 

2.3. Andzeļu pagasta pārvaldei – Andzeļu pagasta ielas un ceļi; 

2.4. Asūnes pagasta pārvaldei– Asūnes pagasta ielas un ceļi; 

2.5. Bērziņu pagasta pārvaldei – Bērziņu pagasta ielas un ceļi; 

2.6. Ezernieku pagasta pārvaldei – Ezernieku pagasta ielas un ceļi; 

2.7. Konstantinovas pagasta pārvaldei – Konstantinovas pagasta ielas un ceļi; 

2.8. Ķepovas pagasta pārvaldei – Ķepovas pagasta ielas un ceļi; 

2.9. Svariņu pagasta pārvaldei– Svariņu pagasta ielas un ceļi; 

2.10. Šķaunes pagasta pārvaldei – Šķaunes pagasta ielas un ceļi. 

3. Mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā - 

Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu fondā (turpmāk – „Fonds”).   

4. Fonda turētājs ir Dagdas novada pašvaldība. 

 

II. Fonda mērķi un uzdevumi 
5. Fonda mērķis ir: 

5.1. nodrošināt Dagdas novada pašvaldībai piešķirto mērķdotācijas finanšu līdzekļu 

izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

5.2. finansiālo iespēju robežās nodrošināt ielu un ceļu uzturēšanu, remontu un 

atjaunošanu Dagdas novadā. 

 

III. Fonda līdzekļi un mērķdotācijas sadalīšana 
 

6. Fondā ieskaitāmie mērķdotācijas finanšu līdzekļi tiek saņemti no Satiksmes 

ministrijas.  

7. Fonda līdzekļu uzskaite notiek atsevišķi no citiem Dagdas novada pašvaldības 

speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. 

8. Fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar apstiprināto Fonda ieņēmumu un izdevumu 

tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam. 

9. Finansiālā pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākamajā 

pārskata gadā. 



 

10. Mērķdotācijas finanšu līdzekļu sadali kārtējam gadam apstiprina Dagdas novada 

dome pēc sekojošiem principiem: 

10.1. 10 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti novada pašvaldības 

kopīgu ielu un ceļu apsaimniekošanas pasākumu finansēšanai, kā arī neplānotu, nekavējošu 

darbu veikšanai, ārkārtas vai avārijas seku likvidēšanai,  novēršanai. 

10.2. 40 % no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti Dagdas novada 

pašvaldībai ielu uzturēšanai Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā; 

10.3. 50 %  no Fonda mērķdotācijas līdzekļiem tiek paredzēti Dagdas novada 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai Dagdas novada pagastu administratīvajās teritorijās. 

Līdzekļi tiek sadalīti pagastu pārvaldēm un novada pašvaldībai, proporcionāli attiecīgās 

teritoriālās vienības (pagasta) pašvaldības īpašumā esošo ceļu garumam, kas reizināts ar 

šādiem koeficientiem (k):  

10.3.1. ielām un  A grupas ceļiem – k = 1,3; 

10.3.2. B grupas ceļiem – k = 1; 

10.3.3. C grupas ceļiem – k = 0,7. 

11. Dagdas novada pašvaldībai un pagastu pārvaldēm Fonda līdzekļi kārtējam gadam 

tiek aprēķināti saskaņā ar noteikumu 10.punktu, ņemot vērā līdzekļu atlikumus uz kārtējā 

gada  1.janvāri. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļa apstiprinātā finansējuma ietvaros 

veic maksājumus par izpildītajiem darbiem un pakalpojumiem. 

12. Fonda līdzekļus izlieto šādām vajadzībām: 

12.1.pašvaldības ielu un ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, 

 rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai; 

12.2.  pašvaldības ielu un ceļu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai; 

12.3.  gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem; 

12.4.  būvuzraudzībai un autoruzraudzībai; 

12.5.  zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu Dagdas novada ielas un ceļus; 

12.7.  pašvaldības ielu un ceļu pārvaldīšanai; 

12.8. pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas 

atmaksāšanai; 

12.9. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai Dagdas novada 

 pašvaldības ielu un ceļu tīklā; 

12.10. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei un uzturēšanai. 

13. Nesadalītie līdzekļi, kā arī papildus saņemtie mērķdotācijas līdzekļi  autoceļu un 

 ielu neatliekamiem uzturēšanas darbiem,  tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas 

novada domes lēmumu. 

14. Darbus, kas saistīti ar ielu un ceļu uzturēšanai paredzētā finansējuma izlietošanu 

organizē Dagdas novada pašvaldība un attiecīgās pagastu pārvaldes. 

  15. Fonda līdzekļus izlieto atbilstoši Dagdas novada domes apstiprinātajai vidējā 

termiņa programmai (uz trijiem gadiem). 

 

IV. Fonda līdzekļu pārvalde un kontrole 
 

16. Fondu pārvalda Dagdas novada pašvaldība. 

17. Fonda ieņēmumu un izdevumu grozījumus apstiprina Dagdas novada dome. 

18. Normatīvajos dokumentos noteiktos termiņos un noteiktā apjomā Dagdas novada 

pašvaldība iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu. 

19. Kontroli pār Fonda līdzekļu izlietojumu veic Dagdas novada domes Finanšu 

komiteja vienu reizi ceturksnī. 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                          S.Viškure 

 



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2014.gada 22.maija sēdē

(protokols Nr.9, 3.§)

Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadale 2014.gadam
(sadalījumā pa teritoriālajām vienībām)

(K=1,3) (K=1,3) (K=1) (K=0,7)

Ielas (km)

A grupas ceļi 

(km)

B grupas 

ceļi (km)

C grupas 

ceļi (km)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Andrupenes pagasts 73,292 3,702 23,83 32,45 13,31 77,559 21 557 3 844 25 401

2. Andzeļu pagasts 56,320 0 50,74 5,58 0 71,542 19 884 895 20 779

3. Asūnes pagasts 29,487 3,287 21,52 2,42 2,26 36,251 10 076 1 755 11 831

4. Bērziņu pagasts 35,050 2,97 21,65 0 10,43 39,307 10 925 3 494 14 419

5. Dagdas pagasts 21,178 1,808 19,37 0 0 27,531 7 652 0 7 652

6. Ezernieku pagasts 84,420 0 52,44 12,53 19,45 94,317 26 214 1 990 28 204

7. Konstantinovas pagasts 49,513 1,263 43,28 0 4,97 61,385 17 061 -5 323 11 738

8. Ķepovas pagasts 36,560 0 17,57 3,53 15,46 37,193 10 337 2 998 13 335

9. Svariņu pagasts 54,090 2,94 38,64 7,17 5,34 64,962 18 056 3 462 21 518

10. Šķaunes pagasts 48,270 0 23,16 6,65 18,46 49,680 13 808 3 859 17 667

Pagastos kopā (50%): 488,18 15,97 312,2 70,33 89,68 559,727 155 571 16 974 172 545

11. Dagdas pilsēta (40 %): 18,530 124 456 0 124 456

12. Nesadalītie līdzekļi (10 %): 31 114 0 31 114

Pavisam KOPĀ: 506,710 311 141 16 974 328 115

Dagdas novada pašvaldības             

domes  priekšsēdētāja                                                   S.Viškure

Līdzekļu atlikumi 

uz 01.01.2014. 

(EUR)

Līdzekļi kopā 

(EUR)Nr. Teritoriālā vienība (pilsēta, pagasti) Ceļi (km)

Koriģētie km 

(piemērojot 

koeficientus)

2014.gada līdzekļu 

sadale  (EUR)


