
 
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. 14 2015.gada 22.oktobrī 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par pašvaldības sociālā budžeta izlietojumu 2015.gada janvārī – septembrī. 
2. Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī. 
3. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā” 

precizēšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.K.. 
5. Par Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo ceļu saraksta apstiprināšanu. 
6. Par pašvaldības pakalpojuma maksas noteikšanu. 
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm: 
7.1.  zemes gabala “Līkloči”, Dagdas pagastā; 
7.2.  zemes gabala “Pumpuri”, Bērziņu pagastā; 
7.3.  zemes gabala “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā. 
8. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 5-2, Dagdā.  
9. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības dzīvokļa īpašumu  Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu 

pagastā. 
10. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības izglītības iestāžu izvērtēšanai. 
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Rundani”, Svariņu pagastā. 
12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0089 

Andrupenes pagastā. 
13. Par zemes īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu : 
13.1. “Šromi”, Berziņu pagastā ; 
13.2. “Ezeri”, Andzeļu pagastā. 
14. Par adreses piešķiršanu. 
15. Par zemes nodošanu apakšnomā. 
16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
17. Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu. 
18. Par zemes nomas atteikšanu Ē.P.. 
19. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi”.  
 
Piedalās – 
14 deputāti:  Aivars Arnicāns,  Aivars Platacis, Aivars Plotka (līdz plkst. 17:00), Aleksandrs 
Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube (līdz plkst. 

16:20), Raimonds Nipers, Raitis Azins,  Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts 
(līdz plkst. 16:10), Vladislavs Višņevskis. 
 



Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, 

finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, 

juriskonsults Jānis Stikuts, projektu koordinators Artjoms Gekišs, nekustamā īpašuma 

speciālists Valērijs Masjuks, zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks. 
 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Melānija Rudavina, 

Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu 

pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku 

pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars 

Trūlis, Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve. 
 
Nepiedalās –  
1 deputāts: Oksana Kosarevska (darba darīšanās). 
 
 

1. § 
Par pašvaldības sociālā budžeta izlietojumu 2015.gada janvārī – septembrī 

/Ziņo E.Trūle; M.Ļevkova/ 
 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2015.gada 9 mēnešos saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta 

izlietojumu 2015.gada 9 mēnešos: 
 
1. No 2015.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 377 688,-   

Dagdas novada Sociālais dienests 2015.gada 9 mēnešos izlietojis  EUR 227 020,- jeb 
60,11 %,  t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 127445,-   jeb 68,93 %; 
1.1. dzīvokļu pabalstiem – EUR 13482,-  jeb 47,13 %; 
1.2. citiem pabalstiem –  EUR 86093,-   jeb 51,65 % 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti  

EUR 102021,31 un pakalpojumu saņēmušas 49 personas.  
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2015.gada 9 mēnešos izlietoti EUR 19651,3  

aprūpējot dzīvesvietā 34 personas. 
4. 2015.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 952 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 711 mājsaimniecību (ģimenes).     
5. 2015.gada 9 mēnešos pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 22 persona ar invaliditāti. 
 
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 
 
 

2. § 
Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī 

/Ziņo Ē.Čaplinskis; V.Stikuts/ 



 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 
„pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi 

janvārī - septembrī: 
 

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 7 012 433  EUR  jeb  74,31 %. 
2. Budžeta izdevumu daļā  –  6 295 972  EUR jeb 66,85 %. 
3. Speciālā budžeta :   

3.1.  ieņēmumu daļā  – 343 982 EUR jeb 81,17 %; 
3.2.  izdevumu daļā  –  297 967 EUR  jeb 73,05 %. 

 
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  
 

 
3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.6  
“Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā” precizēšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 
 

Sakarā ar saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.09.2015. 

atzinumu (reģ. Nr.18-6/7736) par Dagdas novada domes 2015.gada 20.augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā”, kuros lūdz 

pārskatīt tos atbilstoši Ekonomikas ministrijas 17.09.2015. vēstulē (reģ. Nr.1-18-7471) 
izteiktajiem iebildumiem, saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otro 

prim daļu un 15.panta sesto daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Precizēt Dagdas novada domes 2015.gada 20.augusta saistošos noteikumus Nr.6 “Par 

tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā” (turpmāk – Noteikumi) : 
 

1.1.  Noteikumu 2.punktu izteikt jaunā redakcijā: 
“ 2.  Gids, kurš sniedz tūristu gida pakalpojumus ārvalstīs un atbilst šīs valsts normatīvo 

aktu prasībām tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas jomā, tūristu gida īslaicīgus 

pakalpojumus Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē un informāciju par Dagdas 

novada  administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošajiem tūrisma objektiem un 

apskates vietām var sniegt bez šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteiktās 

tūristu gidu profesionālās kvalifikācijas apliecināšanas un bez Dagdas novada tūristu gida 

sertifikāta, iesniedzot paziņojumu (3.pielikums) par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu 

sniegšanu Dagdas novadā Dagdas tūrisma  informācijas centrā (tic@dagda.lv) ne vēlāk 

kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums.” 
 
1.2.  Noteikumu 6.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“ 6.  Komisija viena mēneša laikā izskata pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un 
izvērtē pretendenta zināšanas un prasmi ekskursijas sagatavošanā un novadīšanā. 

Komisija pieņem lēmumu par Dagdas novada tūristu gida sertifikāta izsniegšanu vai 

atteikumu izsniegt sertifikātu un rakstiski par to informē pretendentu. ” 



 
1.3.   Noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“ 14. Informāciju par Dagdas tūrisma objektiem var sniegt tikai Dagdas tūrisma 

informācijas centra darbinieki, Dagdas novada gidi un ārvalstu gidi, kas iesnieguši 

Dagdas tūrisma informācijas centrā paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu 

sniegšanu Dagdas novadā. ” 
 

1.4.  Noteikumu 3.pielikumu papildus izteikt angļu valodā. 
 
2. Papildināt Noteikumu paskaidrojuma raksta projekta nepieciešamības pamatojumu ar šādu 

tekstu: 
“ Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar 

Rēzeknes Augstskolu, saistošie noteikumi ļaus iespēju studentiem, kas ieguvuši otrā 

līmeņa augstāko izglītību studiju programmā “Uzņēmējdarbība” ar specializāciju 

“Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība”,  iekļauties darba tirgū un gūt pieredzi 
ekskursiju vadīšanā. 

Pēdējo gadu laikā Dagdas novadā vērojama tūristu skaita pieauguma tendence. 

2015.gadā novadu apmeklēja 19 702 tūristi, kuri bija ieradušies no Vācijas, Francijas, 

Zviedrijas, Anglijas, Krievijas, Polijas, Lietuvas.  
Dagdas novada pašvaldības ieņēmumi no tūrisma 2015.gadā sastāda 14 574 euro. 
Galvenās tūristu piesaistes/objekti ir: Dagdas pilsētas vēsturiskais centrs, Dagdas 

Romas katoļu baznīca, Dagdas muižas parks, Lubānas pilskalns, novadpētniecības izstāžu 

zāle “Patria”, Kroma kolns, Ežezers, Piloru ozolu audze, muzejs „Andrupenes lauku sēta”,  

Jaundomes muižas vides  izglītības centrs un ekspozīcijas zāle, vides izglītības un kultūras 

centrs „Ķepa”, “Mīlestības taka”. 
Dagdas novadā uz doto brīdi nav sertificētu praktizējošo gidu. Ekskursijas vada Dagdas 
tūrisma informācijas centra 2 darbinieki latviešu un krievu valodā. Prognozējamais gidu 

skaits, kas veiks sertificēšanos, ir 10 personas. 
Gidiem, kas vēlēsies sertificēties, būs jāsedz sertifikāta un identifikācijas zīmes 

sagatavošanas izmaksas, kas sastādīs aptuveni 10 EUR. ” 
 

3. Precizētus Noteikumus nosūtīt saskaņošanai Ekonomikas ministrijai. 
 
 

4. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.K. 

/Ziņo J.Stikuts/ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 Zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Kuprijanovas 
2015.gada 09.oktobra pieprasījumu Nr.07412/028/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par 
nekustamā īpašuma „Ratiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 010 

0163, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 



Piedzīt no A. K.  nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR  39,31  
(EUR 26,04 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 13,27 – nokavējuma nauda uz 

22.10.2015.) apmērā par nekustamo īpašumu „Ratiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas 

novadā, ar kadastra numuru 6042 010 0163, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

5. § 
Par Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo ceļu saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo A.Gekišs; V.Stikuts/ 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 17.septembra lēmumu “Par Dagdas 
novada pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu” (prot. 

Nr. 12, 2.§) un Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” nosacījumiem,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 
„pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu sarakstu šādā prioritārā 

secībā:  
 

Nr. 
p.k. 

Pagasts Ceļa numurs Ceļa nosaukums 

1. Konstantinovas pagasts    7 – 4   ALEKSANDROVA – SKUDRIĶI 
2. Bērziņu pagasts 

Šķaunes pagasts 
4 – 3   
10 – 2  

POREČJE – MALCĀNI 
KRASNOPOLE – MALCĀNI 

3. Andrupenes pagasts 1 – 20  GRABOVA – MALKA 
4. Asūnes pagasts 3 – 1  KAITRA – USTJE 
5. Andzeļu pagasts 2 – 1  MAMONOVA– KARAĻI 
6. Ezernieku pagasts 6 – 27  ALTINĪKI – OSTRAVĻANI 
7. Svariņu pagasts 9 – 12  MURANIŠKI – SPOĢEVA 
8. Dagdas pagasts 5 – 7  BOJĀRI – MIDIŠI 

 
2. Uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādi grants ceļu pārbūvei saskaņā ar apstiprināto 

sarakstu. 
 

 
6. § 

Par pašvaldības pakalpojuma maksas noteikšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu un 

21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu, 
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 



1. Noteikt ar 2015.gada 1.novembri Šķaunes pagasta pārvaldes pakalpojuma maksu par 

piekabes HTS – 80 (asenizācijas mucas) izmantošanu (bez transportēšanas) – 5,04 
EUR/h + PVN (21%), kas kopā sastāda 6,10 EUR/h. 

2. Papildināt Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu komunālo un citu maksas 
pakalpojumu cenrādi no 2015.gada 1.novembra ar 1.7. punktu šādā redakcijā: 

 

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena (EUR) Piezīme 

1.7. Šķaunes pagasta pārvaldes piekabes HTS 

– 80 (asenizācijas mucas) izmantošana 

(bez transportēšanas) 

    1 stunda 5,04  *2 

 

*2 
– ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs, apstiprinātā pakalpojuma 

maksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā tiek papildus aplikta ar PVN. 
 
 

7. § 
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm 

/Ziņo I.Pauliņš; V.Krūmiņš/ 
 
7.1.  zemes gabala “Līkloči”, Dagdas pagastā 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 20.08.2015. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Līkloči”, Dagdas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.11, 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, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), 
„pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Līkloči”, Dagdas pagastā, nosacīto 

cenu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 euro centi). 
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Līkloči”, Dagdas pagastā, izsoles 
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 
 
 
7.2.  zemes gabala “Pumpuri”, Bērziņu pagastā 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 17.09.2015. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.12, 23.§), 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, 
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 



1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, nosacīto 

cenu EUR 4 100,00  (četri tūkstoši viens simts euro un 00 euro centi). 
/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, izsoles 
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 
 
 
7.3.  zemes gabala “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā 
 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 17.09.2015. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.12, 23.§), 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, 
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, 

nosacīto cenu EUR 700,00  (septiņi simti euro un 00 euro centi).  
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, izsoles 
noteikumus. 
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 
 
 

8. § 
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības dzīvokļa īpašumu  

Brīvības ielā 5-2, Dagdā 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu „Par dzīvokļa 

īpašuma Brīvības ielā 5-2, Dagdā, atsavināšanu”, kā arī L.A. izteikto vēlmi izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz īrēto dzīvokli Brīvības ielā 5-2, Dagdā,  pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt nomaksas pirkuma līgumu par 

pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 5-2, Dagdā, pārdošanu 

L.A. par nosacīto cenu EUR 3 400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi) ar 
termiņu 1 (viens) gads. 

2. Pārtraukt 2008.gada 01.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.33.  



3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

9. § 
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības dzīvokļa īpašumu   

Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 18.jūnija sēdes lēmumu „Par dzīvokļa 

īpašuma Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, atsavināšanu”, kā arī V.U. izteikto vēlmi 

izmantot pirmpirkuma tiesības uz īrēto dzīvokli Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

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

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības 

nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 3-10, Porečje, Bērziņu pagastā, 

pārdošanu V.U. par nosacīto cenu EUR 1 000,00  (viens tūkstotis  euro un 00 centi). 
2. Pārtraukt 2010.gada 04.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2010-9.  
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

10. § 
Par darba grupas izveidošanu pašvaldības izglītības iestāžu izvērtēšanai 

/Ziņo S.Viškure; V.Stikuts, R.Azins, A.Platacis, R.Nipers, A.Gžibovskis, V.Krūmiņš/ 
 
Sēdes vadītāja iepazīstina ar piedāvāto darba grupas sastāvu un ierosina balsot par katru 

kandidatūru atsevišķi : 
 

- par Raiti AZINU: 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(A.Plotka), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins; 
 

- par Aleksandru GŽIBOVSKI 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs,  M.Ļevkova, R.Nipers, 
R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), 
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Gžibovskis, I.Gžibovska; 
 

- par Maiju ĻEVKOVU 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 



(A.Plotka), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās M.Ļevkova; 
 

- par Raimondu NIPERU 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(A.Plotka), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Nipers; 
 

- par Ināru TUKIŠU 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– 1 (A.Plotka); 
 

- par Irēnu MAĻKEVIČU 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– 1 (A.Plotka); 
 

- par Edgaru TJARVI 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– 1 (A.Plotka). 
 
 

Lai veiktu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 61.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, S.Viškure, 
V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma 

lemšanā nepiedalās A.Gžibovskis, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, Dagdas novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt darba grupu pašvaldības izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanai šādā sastāvā: 
- Raitis AZINS – Domes priekšsēdētājas vietnieks - Darba grupas vadītājs 
- Aleksandrs GŽIBOVSKIS – Domes deputāts 
- Maija ĻEVKOVA – Domes deputāte 
- Raimonds NIPERS – Domes deputāts 
- Ināra TUKIŠA – Pašvaldības ekonomiste 
- Irēna MAĻKEVIČA – Izglītības darba speciāliste 
- Edgars TJARVE – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs 
2. Darba grupas sēdēs pieaicināt piedalīties pagastu pārvalžu vadītājus, izglītības iestāžu 

vadītājus, metodisko apvienību vadītājus un nozaru speciālistus.  
3. Apstiprināt Darba grupas uzdevumu un to izpildes grafiku. /Pielikumā/ 
 
 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  
“Rundani”, Svariņu pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 

 Izskatot K.S., kurš uz pilnvaras  pamata pārstāv īpašuma “Rundani” īpašnieci A. S.,  



iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 08.10.2015. un 15.10.2015.) par  zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un adreses piešķiršanu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

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

Svariņu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6090 004 0035, ko veica sertificēta 

zemes ierīkotāja Anta Bērza, sertifikāts Nr. BA571. 
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.1, projektētā platība 1.0 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Zīlītes” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo  māju apbūves zeme, kods 

0601. 
3. Zemes gabalam un uz tā esošajam ēkām piešķirt adresi “Zīlītes”, Kromaniški, Svariņu 

pag., Dagdas nov..   
4. Iepriekšējo adresi:  “Rundani”, Kromaniški, Svariņu pag., Dagdas nov., dzēst. 
5. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība 

attēlota ar Nr.2, projektētā platība 28,6 ha) saglabāt nosaukumu “Rundani” un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

12. § 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6042 007 0089 Andrupenes pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 
 Izskatot A.M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.09.2015.)  un pamatojoties uz  
likuma „Par pašvaldībām”15.panta  13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0089  Andrupenes pagastā īpašumā 

“Vecmuiža” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes  objektu 

apbūves zeme, kods 0901, uz lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

13. § 
Par zemes īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 
 



 
13.1.  “Šromi”, Berziņu pagastā 
 

Izskatot A.Š., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A.B. (pilnvara izdota Dagdas novada 
bāriņtiesā 2015.gada 12.oktobrī) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.10.2015.) par īpašuma 

“Šromi” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.punktu, 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 kartība” 17.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Šromi”, Bērziņu pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Šromi” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6050 

003 0411 un 6050 003 0428 nosaukumu “Laukpriedes”, nosakot tiem nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
13.2.   “Ezeri”, Andzeļu pagastā 
 

Izskatot A.L., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv īpašnieku A.V. (pilnvara Nr.8166, 
izdevusi zvērināta notāre Ināra Ceiča 2015.gada 06.oktobrī)  iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 12.10.2015.) par īpašuma “Ezeri” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu,   
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.punktu, 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 kartība” 17.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Ezeri”, Andzeļu pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Ezeri” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6044 004 

0115 nosaukumu “Jaunezeri”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

14. § 
Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 
 Izskatot individuāla komersanta ''Lija L'', reģistrācijas Nr.41502028114, J.S., kurš uz 

pilnvaras pamata pārstāv īpašnieku Izglītības un zinātnes ministriju (pilnvara Nr.01-26/142, 
izdevusi valsts sekretāre Līga Lejiņa 2015.gada 1.oktobrī) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 



07.10.2015.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Būvei ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0349 008, kas atrodas nekustamā īpašumā 

Brīvības ielā 3, Dagdā, kadastra Nr.6009 502 0349,  piešķirt adresi Brīvības iela 3E,  Dagda, 

Dagdas novads, LV-5674. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

15. § 
Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 
 
15.1.  A.P. Asūnes pagastā 
 
 Izskatot A.P., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.09.2015.) par atļauju iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, Dagdas novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut A.P. nodot apakšnomā z/s ”Allas”, reģistrācijas Nr.41501019453, zemes gabalu 

Asūnes pagastā ar  kadastra apzīmējumu 6046 005 0236 (1.9 ha) līdz 2022.gada 

31.decembrim. 
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. 
 
 
15.2.  Ē.P.  Asūnes pagasts 
 
 Izskatot Ē.P., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.09.2015.) par atļauju iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, Dagdas novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Ē.P. nodot apakšnomā  z/s ”Allas”, reģistrācijas Nr.41501019453, zemes gabalu 

Asūnes pagastā ar  kadastra apzīmējumu 6046 004 0394 (0.4 ha) līdz 2021.gada 

31.oktobrim. 



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. 
 
 
15.3.  V.Š., Asūnes pagasts 
 
 Izskatot V.Š. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.09.2015.) par atļauju iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(S.Viškure), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, Dagdas novada dome 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut V.Š. nodot apakšnomā z/s ”Allas”, reģistrācijas  Nr.41501019453, zemes gabalus 

Asūnes pagastā ar  kadastra apzīmējumiem 6046 005 0056 (1.6 ha), 6046 005 0057 (4.1 

ha), 6046 005 0058 (3.9 ha) līdz 2022.gada 29.augustam. 
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. 
 
 

16. § 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes 

nomu, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1.   Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo zemi saskaņā ar sarakstu:    

 
Nr. 
p.k. 

Administratīvā 

teritorija 
Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 
Platība 

(ha) 
Nomas 
termiņš 

(gadi) 

1. Dagdas pagasts z/s ''Kalnarāji 6054 004 0142 5,2 5 

2. Konstantinovas 
pagasts 

L.Z. 6076 004 0174 
6076 004 0181 
6076 004 0175 
6076 004 0424 

0,9 
0,9 
4,5 
1,4 

5 

 
2.   Pilnvarot attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju  noslēgt zemes nomas līgumu. 
 
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 



17. § 
Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 
 
 Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Zemes pārvaldības likumu 17.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību   
     sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības : 
 
Nr. 
p.k. 

Pagasts Zemes vienības statuss Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
Platība 

(ha) 
 

1. Konstantinovas rezerves zemes fonds 6076 003 0217 3,0 

2.  Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0200 0,5 

3. Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004  0201 0,8 

4. Ezernieku pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 5,35 

5. Svariņu pašvaldībai piekritīga zeme 6090 005 0120 2,7 

6. Andrupenes pašvaldībai piekritīga zeme 6042 007 0160 0,84 

7. Andzeļu pašvaldībai piekritīga zeme 6044 001 0241 0,7 

 
2.  Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2015.gada   
     13.novembrim. 
 
 

18. § 
Par zemes nomas atteikšanu Ē.P. 

/Ziņo V.Masjuks; A.Plotka/ 
 
 Dagdas novada pašvaldībā 2015.gada 15.oktobrī  saņemts Ē.P. iesniegums par zemes 
vienības  ar kadastra  apzīmējumu 6046 004 0327 iznomāšanu. 
 Izskatot iesniegumu, konstatēts : 
- zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 6046 004 0327 atrodas Asūnes pagastā, ir 

piekritīga pašvaldībai, tās platība ir 18,65 ha; 
- zemes vienība nav iekļauta  iznomāšanai paredzēto zemes gabalu sarakstā, līdz ar to par 

tās iznomāšanu nav publikācijas saskaņā ar  Dagdas novada domes 2015.gada 18.marta 
noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā 

rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” 6.punktu; 
- zemes vienība nav paredzēta publiskai iznomāšanai, jo nepieciešama Dagdas novada 

pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldes funkciju veikšanai. 
 

 Sakarā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, Dagdas novada dome 
NOLEMJ: 
 



Atteikt Ē.P. iznomāt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Asūnes pagastā ar  kadastra  

apzīmējumu 6046 004 0327 (18,65 ha). 
 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

19. § 
Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi” 

/Ziņo G.Matjušonoks; V.Višņevskis/ 
 

Saskaņā ar Zivju fonda padomes (2015.gada 12.oktobra lēmums) izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas ceturto kārtu Zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības 

pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" īstenošanai un Ministru 

kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem", pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi” ar projektu 

“Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”.  
 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā un 

līdzfinansējumu 5 % apmērā no pašvaldības 2015.gada budžetā Vides un tautsaimniecības 

nodaļai (kods 06.600) plānotajiem līdzekļiem. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17:15. 
 
 
Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 26.oktobrī 
 

 



IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2015.GADĀ

IZPILDE 9 MĒNEŠOS (EUR)
Npk Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti

plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-
1 Andrupene 27900 18214 65,28% 2711 17600 8040 45,68% 5160 45500 26254 57,70% 7871
2 Andzeļi 10000 7768 77,68% -268 20412 9984 48,91% 5325 30412 17752 58,37% 5057
3 Asūne 25000 16315 65,26% 2435 18050 9723 53,87% 3815 43050 26038 60,48% 6250
4 Bērziņi 19000 13344 70,23% 906 10965 5358 48,86% 2866 29965 18702 62,41% 3772
5 Ezernieki 10000 6781 67,81% 719 18458 7645 41,42% 6199 28458 14426 50,69% 6918
6 Konstantinova 16000 11109 69,43% 891 18550 11192 60,33% 2721 34550 22301 64,55% 3612
7 Ķepova 4000 4007 100,18% -1007 2385 1332 55,85% 457 6385 5339 83,62% -550
8 Svariņi 10500 7768 73,98% 107 12383 4905 39,61% 4382 22883 12673 55,38% 4489
9 Šķaune 7500 4900 65,33% 725 18347 10781 58,76% 2979 25847 15681 60,67% 3704

10 Dagda 55000 37239 67,71% 4011 55638 30615 55,03% 11114 110638 67854 61,33% 15125

KOPĀ 184900 127445 68,93% 11230 192788 99575 51,65% 45016 377688 227020 60,11% 56246

Sociālā dienesta vadītāja E.Trūle

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes

2015.gada 22.oktobra sēdes

protokolam Nr.14, 1.§



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2015.gada 22.oktobra sēdē

protokols Nr.14, 2.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta  ieņēmumu izpilde 2015. gada 9 mēnešos
EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 9 mēn. Izpildes %
1.0 Nodokļu ieņēmumi 2545413 1908891 74,99%
1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 159 239 1 594 182 73,83%
4.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 384908 314709 81,76%
4.1.1.0 NĪN par zemi 350705 286655 81,74%
4.1.1.1. NĪN par zemi  kārtējām gadam 323735 257208 79,45%
4.1.1.2 NĪN par iepriekšējiem gadiem 26970 29447 109,18%
4.1.2.0 NĪN par ēkām 16910 13618 80,53%
4.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā gada 14290 12161 85,10%
4.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem 2620 1457 55,61%
4.1.3.0 NĪN par mājokļiem 17293 14436 83,48%
4.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējām gadam 15802 12928 81,81%
4.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem 1491 1508 101,14%
4.2.0.0 Īpašuma nodokļa parādi 0 0 #DIV/0!
5.0.0.0 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1266 0 0,00%
2.0 Nenodokļu ieņēmumi 97080 97444 100,37%
8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 145 0 0,00%
9.0.0.0 Valsts nodevas un  kancelejas nodevas 8705 6342 72,85%
9.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b 7355 5625 76,48%
9.5.0.0 Pašvaldību nodevas 1350 717 53,11%
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 10230 2005 19,60%
12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 50500 50472 99,94%
13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 27500 38625 140,45%
13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 6500 6781 104,32%
13.2.0.0 Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas 21000 30925 147,26%
13.4.0.0 Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas 0 919 #DIV/0!
3.0. Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi 732881 512305 69,90%
21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal 705281 484978 68,76%
21.3.4.0 Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu 0 0 #DIV/0!
21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 111380 75595 67,87%
21.3.7.0 Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc 472 465 98,52%
21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 75258 50934 67,68%
21.3.8.1 Ieņēmumi par telpu nomu 49708 35589 71,60%
21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 4760 3250 68,28%
21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 14890 8464 56,84%
21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 5900 3631 61,54%
21.3.9.0 ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks 518171 357984 69,09%
21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 32300 29257 90,58%
21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 270400 177917 65,80%
21.3.9.3 Ieņēmumi no biļešu realizācijas 16580 15479 93,36%
21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 126121 84631 67,10%
21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 72770 50700 69,67%
21.4.0.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem 27600 27327 99,01%
5.0. Transferti 5205681 3870837 74,36%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!
18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 5042081 3777340 74,92%
17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!
18.6.0.0 Saņemtie transferti no valsts budžeta 5042081 3777340 74,92%
18.6.2.0 Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 2420920 1792776 74,05%
18.6.3.0 Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša 240856 225187 93,49%
18.6.4.0 Saņemtā dotācija no PFIF 2188294 1615177 73,81%
18.6.9.0 Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti 192011 144200 75,10%
18.7.0.0 Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd) 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 163600 93497 57,15%
19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 0,00%
19.2.0.0. Ieņēmumi no citām pašvaldībām 163600 93497 57,15%
19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 68000 42135 61,96%
19.2.3.0 Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai 0,00%
19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai 0,00%
19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 95600 51362 53,73%
19.3.0.0 Ieņēmumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.1.0 Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales 0 0 0,00%
19.3.1.1 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.2 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%
19.3.1.9 Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi 0 0 0,00%
19.3.2.0 Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!
19.3.2.1 Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.2 Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%
19.3.2.9 Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek. 0 0 #DIV/0!
19.4.0.0 Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 0 0,00%
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 8581055 6389477 74,46%

Līdzekļu atlikums gada sākumā 389018 389018 100,00%
Kredīts 466940 233938 50,10%
KOPĒJIE IEŅĒMUMI 9437013 7012433 74,31%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                       S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                            Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2015.gada 22.oktobra sēdē

protokols Nr.14, 2.§

Dagdas novada  pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2015.gada 9 mēnešos

atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 9 mēn. Izpildes %
01.000 Vispārējie valdības dienesti 969730 647506 66,77%
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 99136 65606 66,18%
04.000 Ekonomiskā darbība 89980 59170 65,76%
05.000 Vides aizsardzība 36057 21469 59,54%
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 1392267 824274 59,20%
07.000 Veselība 940061 649696 69,11%
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 760322 500247 65,79%
09.000 Izglītība 3819793 2618139 68,54%
10.000 Sociālā aizsardzība 687600 412552 60,00%

KOPĀ IZDEVUMI 8794946 5798659 65,93%
Kredīta atmaksa 623200 497313 79,80%
KOPĀ IZDEVUMI 9418146 6295972 66,85%
Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās 18867 716461 0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2015.gada 9 mēnešos

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 9 mēn. Izpildes %
1.0 Uzturēšanas izdevumi 8100314 5444117 67,21%
1.1. Kārtējie izdevumi 7567064 5123333 67,71%
1000 Atlīdzība 5609410 3865552 68,91%
1100 Atalgojums 4490820 3095332 68,93%
1200 Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas 1118590 770220 68,86%
2000 Preces un pakalpojumi 1957654 1257781 64,25%
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 18268 10831 59,29%
2200 Pakalpojumi 1007000 670693 66,60%
2300 Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv. 906281 563919 62,22%
2400 Izdevumi periodikas iegādei 8045 826 10,27%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18060 11512 63,74%
1.2. Procentu izdevumi 20000 8861 44,31%
4000 Procentu izdevumi 20000 8861 44,31%
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 8000 4129 51,61%
4300 Pārējie procentu maksājumi 12000 4732 39,43%
1.3. Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti 441925 270606 61,23%
3000 Subsīdijas un dotācijas 17196 17196 100,00%
3200 Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ) 17196 17196 100,00%
6000 Sociālie pabalsti 424729 253410 59,66%
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 379768 236770 62,35%
6300 Sociālie pabalsti natūrā 42181 15797 37,45%
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 2780 843 30,32%
1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 71325 41317 57,93%
7000 Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd. 71325 41317 57,93%
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 71325 41317 57,93%
2.0 Kapitālie izdevumi 694632 354542 51,04%
2.1. Pamatkapitāla veidošana 694632 354542 51,04%
5000 Pamatkapitāla veidošana 694632 354542 51,04%
5100 Nemateriālie ieguldījumi 27400 24837 90,65%
5200 Pamatlīdzekļi 667232 329705 49,41%
9300 Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem 0 0 #DIV/0!

KOPĀ IZDEVUMI 8794946 5798659 65,93%
Aizņēmumu atmaksa 623200 497313 79,80%
IZDEVUMI PAVISAM 9418146 6295972 66,85%
Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās 18867 716461 0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                        S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                            Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2015.gada 22.oktobra sēdē

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta

 ieņēmumu un izdevumu izpilde 2015.gada 9 mēnešos

EUR

Kods Rādītāju nosaukums Plāns Izpilde 9 mēn. Izpildes %
I. IEŅĒMUMI 331805 251998 75,95%

1.0.0 Nodokļu ieņēmumi 5000 6904 138,08%
5.5.3. Dabas resursu nodoklis 5000 6904 138,08%
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 20 0 0,00%

8.6.1. Procentu ieņēmumi par depozītiem #DIV/0!
8.6.2. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 20 0 0,00%
12.3.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!
4.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 0 #DIV/0!
5.0 Transferti 326785 245094 75,00%

18.0.0 Valsts budžeta transferti 326785 245094 75,00%
18.6.2 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 326785 245094 75,00%
19.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 0 0 #DIV/0!
19.1.1. Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu #DIV/0!
19.2.5 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām #DIV/0!
19.3.0. Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes #DIV/0!

01 Privatizācijas fonda līdzekļi #DIV/0!
02 Autoceļu fonda līdzekļi 326785 245094 75,00%
03 Dabas resursu nodoklis 5000 6904 138,08%
04 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 20 0 0,00%

Aizņēmums Valsts kasē 50000 50000 100,00%
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 41984 41984 100,00%
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu) 423789 343982 81,17%

IZDEVUMI 407920 297967 73,05%
01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 #DIV/0!
04.000 Ekonomiska darbība 0 0 #DIV/0!
05.000 Vides aizsardzība 5433 3282 60,41%
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 402487 294685 73,22%
07.000 Veselība #DIV/0!
09.000 Izglītība #DIV/0!

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 407920 297967 73,05%
1000 Atlīdzība 46876 29707 63,37%
1100 Atalgojumi 37890 23913 63,11%
1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas obl. 8986 5794 64,48%
2000 Preces un pakalpojumi 238144 177258 74,43%
2200 Pakalpojumi 208766 161078 77,16%
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi 28778 15581 54,14%
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 600 599 99,83%
6000 Sociālie pabalsti 0 0 #DIV/0!
6400 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens #DIV/0!
7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot. 0 0 #DIV/0!
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 #DIV/0!
5000 Pamatkapitāla veidošana 122900 91002 74,05%
5100 Nemateriālie ieguldījumi 5000 3282 65,64%
5200 Pamatlīdzekļi 117900 87720 74,40%

Naudas līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās 15869 46015

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                           S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                      Ē.Čaplinskis

protokols Nr.14, 2.§



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes 
2015.gada 22.oktobra sēdē 
(protokols Nr.14, 7.§, 7.1.p.) 

 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma  “Līkloči”, Dagdas pagastā 
I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Līkloči”, Dagdas pagastā, kas sastāv no zemes 

vienības ar kopējo platību 0,934 ha.  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 
3. Izsoles laiks: 2015. gada 3.decembris 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. 29192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 29192507. 
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 000 ,00 (viens tūkstotis euro un 00 euro 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 "Nekustamā 

īpašuma “Līkloči”, Dagdas pagastā,  izsoles nodrošinājums". 
12. 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 oficiālajā izdevumā „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. 
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
14. 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.   
15. 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. 



16. 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. 
17. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 
18. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas.  
19. 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 
2015.gada 22.oktobra sēdē 
(protokols Nr.14, 7.§, 7.2.p.) 

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Bērziņu pagastā 

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

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, kas sastāv no zemes 

vienības ar kopējo platību 3,52 ha.  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 
3. Izsoles laiks: 2015. gada 3.decembris 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. 29192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 29192507. 
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 4 100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 00 euro 

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 "Nekustamā 

īpašuma “Pumpuri”, Bērziņu pagastā, izsoles nodrošinājums". 
12. 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 oficiālajā izdevumā „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. 
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  
14. 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.   
15. 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. 



16. 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. 
17. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 
18. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas.  
19. 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 
2015.gada 22.oktobra sēdē 
(protokols Nr.14, 17.§, 7.3.p.) 

 
Pašvaldības nekustamā īpašuma - “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā 

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

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, kas sastāv no zemes 

vienības ar kopējo platību 0,49 ha.  
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 
3. Izsoles laiks: 2015. gada 2.decembris 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. 29192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 29192507. 
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 euro 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 "Nekustamā 

īpašuma “Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, izsoles nodrošinājums". 
12. Pirmpirkuma tiesības – Marinai Pitkjanenai. 
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 oficiālajā izdevumā „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 (septiņu) 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. 
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Darba grupas uzdevumu grafiks 
pašvaldības izglītības iestāžu izvērtēšanai 

 
 

Uzdevums 
 

Izpildes 
termiņš 

1. Sagatavot statistisko informāciju: 
1.1. skolēnu skaits izglītības iestādēs (kopā un pa klasēm); 
1.2. 5-6 gadīgo bērnu skaits PII un skolās  (kopā un pa grupām); 
1.3. pirmsskolas vecuma bērnu līdz 4 gadu vecumam skaits izglītības iestādēs; 
1.4. novada teritorijā deklarēto bērnu skaits pa pagastiem no 2011. – 2015.g.; 
1.5. pedagogu skaits un noslogojums (likmes) izglītības iestādēs;  
1.6. darba samaksas sadalījums: mērķdotācija (likmes, nauda), pašvaldības 

finansējums (likmes, nauda); 
1.7. tehniskā personāla skaits un noslogojums izglītības iestādēs līdz 100 

izglītojamajiem; 
1.8. ēku uzturēšanas izdevumi skolās līdz 100 izglītojamajiem; 
1.9. piešķirtais pašvaldības finansējums sekojošo pedagogu amatu darba 

samaksai (likmju skaits un finansējuma apjoms): 
- pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji; 
- pirmsskolas izglītības grupu skolotāji; 
- pirmsskolas izglītības grupu mūzikas skolotāji; 
- skolu pagarināto dienas grupu skolotāji; 
- skolu bibliotekāri; 
- interešu izglītības skolotāji skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, pagastu 

pārvaldēs. 10.11.2015. 
2. Veikt aprēķinus, cik liels finansējuma apjoms būtu nepieciešams esošajam 

pedagogu un likmju skaitam, lai nodrošinātu darba samaksu atbilstoši 

jaunajai pedagogu darba samaksas sistēmai. Veikt salīdzinošo analīzi. 
 25.11.2015. 

3. Izstrādāt izglītības iestāžu tīkla iespējamās pastāvēšanas variantus, 
pievienojot ieguvumu un zaudējumu analīzi. 
 15.12.2015. 
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