
 
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 2016.gada 18.augustā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti:  Aivars Platacis, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, 

Raimonds Nipers (no plkst. 15:05), Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors 

Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektora p.i., finanšu  nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, izglītības, kultūras un sporta 

nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i.  Artjoms 

Gekišs, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, 

sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs; 

Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs  Jānis Andžāns, Asūnes 

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

un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Konstantinovas pagasta pārvaldes 

vadītājs Aivars Trūlis. 

 

Nepiedalās –  

4 deputāti: Aivars Arnicāns (personīgo apstākļu dēļ) Aivars Plotka (personīgo apstākļu dēļ), 

Aleksandrs Gžibovskis (apmācību kursos), Anatols Viškurs (personīgo apstākļu dēļ). 

 

Sēdes vadītāja S.Viškure ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar trīs jautājumiem – 31.-33. 

un 31. un 32.jautājumu skatīt pēc 3.jautājuma. 

31.Par Asūnes pamatskolas direktores Ā.Šumeiko atbrīvošanu no amata. 

32.Par Asūnes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu.  

33.Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus 31.-33. un 31. un 32.jautājumus skatīt 

pēc 3.jautājuma. 

 



Darba kārtība : 

 

1. Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai. 

2. Par Šķaunes pamatskolas direktores Z.Andžānes atbrīvošanu no amata. 

3. Par Šķaunes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

6. Par pašvaldības pieteikumiem dalībai ELFLA finansētajā projektu konkursā  “Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. 

7. Par pašvaldības dalību ESF projektu konkursā  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei”. 

8. Par Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” projekta finansēšanu. 

9. Par līdzekļu piešķiršanu Andrupenes baznīcas sakristejas mēbeļu apmaksai. 

10. Par nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, izsoles rezultātiem un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, izsoles rezultātiem un atkārtotas 

izsoles rīkošanu. 

12. Par automašīnas Opel Zafira izsoles rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu. 

13. Par automašīnas VW Transporter izsoles rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu. 

14. Par pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā 12-4, Dagdā, inventarizāciju un reģistrēšanu.  

15. Par nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu. 

16. Par ansambļa “Akoļica” dalību kultūras pasākumā Narevkā. 

17. Par dalību “Latgales dienas Īrijā 2016”.  

18. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

19. Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu uzmērīšanu un reģistrēšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

22. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

23. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

24. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

25. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. 

26. Par papildinājumu Dagdas novada pašvaldības domes 21.07.2016. lēmumā  “Par 

mantojuma zemes platības izmaiņu”. 

27. Par adreses piešķiršanu. 

28. Par zemes vienības platības precizēšanu. 

29. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0271 Bērziņu pagastā. 

30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

31. Par Asūnes pamatskolas direktores Ā.Šumeiko atbrīvošanu no amata.  

32. Par Asūnes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu.  

Slēgtā daļa 

33. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 

 

 

1. § 

Par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai 
/Ziņo M.Micķeviča/ 

 

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

Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 3)punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par valsts budžeta 



mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 noteikumus „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu 

darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Pielikumā : Noteikumi uz 4 lapām. 

 

 

2. § 

Par Šķaunes pamatskolas direktores Z.Andžānes atbrīvošanu no amata 
/Ziņo M.Micķeviča/ 

 

Sakarā ar Zojas Andžānes iesniegumu par atbrīvošanu no Šķaunes pamatskolas 

direktora amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu 

un Darba likuma 114.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 
 

Atbrīvot Zoju ANDŽĀNI no Šķaunes pamatskolas direktora amata ar 2016.gada 

19.augustu, savstarpēji vienojoties. 

 

 

3. § 

Par Šķaunes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu  
/Ziņo M.Micķeviča/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 
 

Iecelt Šķaunes pamatskolas skolotāju Mariju ANDŽĀNI par Šķaunes pamatskolas 

direktora amata pienākumu izpildītāju ar 2016.gada 22.augustu. 

 

 

31. § 

Par Asūnes pamatskolas direktores Ā.Šumeiko atbrīvošanu no amata 
/Ziņo M.Micķeviča; R.Nipers/ 

 

Sakarā ar Ārijas Šumeiko iesniegumu par atbrīvošanu no Asūnes pamatskolas 

direktora amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu 

un Darba likuma 114.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 
 

Atbrīvot Āriju ŠUMEIKO no Asūnes pamatskolas direktora amata ar 2016.gada 

31.augustu, savstarpēji vienojoties. 



 

 

32. § 

Par Asūnes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu  
/Ziņo M.Micķeviča/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 
 

Iecelt Asūnes pamatskolas skolotāju Zitu GRAŽULI par Asūnes pamatskolas direktora 

amata pienākumu izpildītāju ar 2016.gada 1.septembri. 

 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Mežirbes”, 

Andrupenes pagastā, Dagdas novadā 

/Ziņo K.Murāne/ 
 

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.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2016.gada 4.augusta pieprasījumu Nr.04347/024/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par 

nekustamā īpašuma “Mežirbes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 

004 0441, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda 

piedziņu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 D. T.  nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 40.45 (EUR 

38.93 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 1.52 – nokavējuma nauda uz 18.08.2016.) 

apmērā par nekustamo īpašumu “Mežirbes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra 

numuru 6042 004 0441, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka Daiņa 

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

 

 

5. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

5.1.  D. B. 
 

Izskatījusi A. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/554) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu D. B. adresē: Skolas iela 4-8, Andrupene, Dagdas novads, pamatojoties uz 

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



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. B. adresē: Skolas iela 4-8, Andrupene, 

Andrupenes pag., Dagdas nov.. 

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

deklarēšanu Ināra Samuilova. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.2.  V. S. un A. S. 
 

Izskatījusi A. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/554) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu V. S. un viņas nepilngadīgajai meitai A. S.  adresē: Skolas iela 4-8, Andrupene, 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. S. un A. S.  adresē: Skolas iela 4-8, Andrupene, 

Dagdas novads. 

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

deklarēšanu Ināra Samuilova. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības pieteikumiem dalībai ELFLA finansētajā projektu konkursā   

“Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 
/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar  Krāslavas rajona partnerības izsludināto atklātā projektu konkursa 2. kārtu -

 “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, kura mērķis ir izveidot jaunu un sakārtot esošo 

publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un 

jaunas izmantošanas iespējas,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot projektu konkursa 2.kārtai – “Atbalsts vietējās 

teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai”, šādus pašvaldības projektu pieteikumus: 

1.1. Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai; 

1.2. VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu. 

2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 1.punktā minētajiem projektiem.  

3. Izdevumus par tehnisko projektu izstrādi finansēt no pašvaldības 2016.gada budžetā 

projektiem plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400). 



 

 

7. § 

Par pašvaldības dalību ESF projektu konkursā   

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

/Ziņo A.Gekišs; O.Golube/ 

 

Sakarā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu piedalīties Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) finansētajā projektu konkursā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 

pirmās daļas 27)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta 

mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 

jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 

9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā”. 

2. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

3. Noteikt Dagdas novada pašvaldības kopējās indikatīvās izmaksas projektā 100 795,00 

EUR (simts tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi), tai skaitā ESF 

finansējums 85% apmērā – 85 675,75 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti 

septiņdesmit pieci eiro, 75 centi) un valsts budžeta finansējums 15% apmērā – 15 119,25 

EUR (piecpadsmit tūkstoši simts deviņpadsmit eiro, 75 centi). 

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā no 3.punktā 

norādītajām kopējām indikatīvajām izmaksām paredzēt Dagdas novada pašvaldības 

2017.gada budžetā. 

 

 

8. § 

Par Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” projekta finansēšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Izskatījusi Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

finansējumu 241 eiro projekta “Rušniks – Latgales baltkrievu draudzības un vienotības 

simbols” priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas tika atbalstīts Latgales NVO projektu 

programmas 2016  ietvaros  2418 EUR apmērā, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 

21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību 

biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un pašvaldības budžetu 

2016.gadam,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, 

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

atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem EUR 



241,00 (divi simti četrdesmit viens euro, 00 centi) projekta “Rušniks – Latgales baltkrievu 

draudzības un vienotības simbols” priekšfinansējuma nodrošināšanai. 

2. Noslēgt līgumu ar  Dagdas baltkrievu biedrību “Verbica” par finansējuma piešķiršanu. 

 

 

9. § 

Par līdzekļu piešķiršanu Andrupenes baznīcas sakristejas mēbeļu apmaksai 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Izskatījusi Andrupenes Vissvētās Jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes Romas 

katoļu draudzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 534 eiro baznīcas sakristejas 

mēbeļu iegādei, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par 

Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskām organizācijām” un pašvaldības budžetu 2016.gadam,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem 

līdzfinansējumu EUR 534,00 (pieci simti trīsdesmit četri euro, 00 centi) Andrupenes 

baznīcas sakristejas mēbeļu iegādei. 

2. Noslēgt līgumu ar  Andrupenes R-katoļu draudzi par finansējuma piešķiršanu. 

 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, izsoles rezultātiem  

un pirkuma līguma slēgšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Ņemot vērā 2016.gadā 29.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma „Jāņtārpiņi”, Asūnes 

pagastā, izsoles rezultātus un nosolītās summas samaksu, kā arī pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 2016.gada 29.jūlijā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma 

„Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, pārdošanu A. M. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 5 

150,00 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro, 00 euro centi).  

2. Noslēgt nekustamā īpašuma „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, pirkuma līgumu ar A.M.  

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, izsoles rezultātiem  

un atkārtotas izsoles rīkošanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Sakarā ar to, ka 2016.gada 29.jūlijā pašvaldībā tika saņemts M. B. iesniegums par 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu „Kāpas”, 

Andzeļu pagastā, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta 



(4) daļu “Ja izsludinātajā termiņā (11.pants) šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās 

personas nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu vai iesniegušas 

atteikumu, rīkojama izsole (izņemot šā likuma 44.panta ceturtajā un astotajā daļā minēto 

gadījumu) šajā likumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas 

iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas 

izsoles (tai skaitā ar lejupejošu soli) vai nosacītā cena tiek pazemināta šajā likumā noteiktajā 

kārtībā.” 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, 

2016.gada 29.jūlija izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,  otro 

izsoli par nosacīto cenu EUR 17 700,- (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 euro 

centi). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,  

izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. / 

4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un 

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

12. § 

Par automašīnas Opel Zafira izsoles rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar to, ka automašīnas Opel Zafira izsole, kas notika 2016.gada 19.jūlijā, bija 

nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Atzīt par nenotikušu Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira 2016.gada 

19.jūlija izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Opel Zafira otro izsoli,  pazeminot 

izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas  (EUR 1 984,40). 

3. Apstiprināt automašīnas Opel Zafira nosacīto cenu EUR 1 587,52 (viens tūkstotis pieci 

simti astoņdesmit septiņi euro, 52 centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Opel Zafira izsoles noteikumus. 

/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

5. Publicēt paziņojumu par automašīnas izsoli mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

13. § 

Par automašīnas VW Transporter izsoles rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar to, ka automašīnas VW Trasnsporter izsole, kas notika 2016.gada 19.jūlijā, 

bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, pamatojoties uz Publiskas personas 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p44


mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Atzīt par nenotikušu pašvaldības automašīnas VW Trasnsporter 2016.gada 19.jūlija izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW Trasnsporter otro izsoli,  

pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas  (EUR 2 625,70). 

3. Apstiprināt automašīnas Opel Zafira nosacīto cenu EUR 2 074,30 (divi tūkstoši 

septiņdesmit četri euro, 30 centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW Trasnsporter izsoles 

noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

5. Publicēt paziņojumu par automašīnas izsoli mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

14. § 

Par pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā 12-4, Dagdā, inventarizāciju un reģistrēšanu  
/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar dzīvokļa īrnieka ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo dzīvokli 

Alejas ielā 12-4, Dagdā, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 

17)punktu, likuma ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' Pārejas noteikumu 

30.punktu, likuma ''Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās'' 40.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Veikt pašvaldības dzīvokļa Alejas ielā 12-4, Dagdā, Dagdas novadā, inventarizāciju. 

2. Nostiprināt dzīvokļa īpašuma  Alejas ielā 12-4, Dagdā, Dagdas novadā, ar kopējo platību 

21,5 kv.m. un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās mājas kopīpašuma 215/1177 domājamās 

daļas tiesības zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda.  

3. Izdevumus, saistītus ar dzīvokļa inventarizāciju un reģistrēšanu zemesgrāmatā, apmaksāt 

no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 

06.600). 

4. Pēc īpašumu reģistrēšanas uzsākt dzīvokļa atsavināšanas procesu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.  

 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, kadastra 

numurs 6076 004 0352, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  atbilstoši likuma „Par interešu 

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

nepiedalās deputāti R.Nipers, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, 

kadastra numurs 6076 004 0352, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 10,22 ha, 

pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts;  

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Ivars PAULIŅŠ – Pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Raimonds NIPERS – Domes deputāts;  

Aivars TRŪLIS – Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs;  

Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, 

izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

16. § 

Par baltkrievu ansambļa “Akoļica” dalību ražas svētkos Narevkā 
/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar Narevkas (Polija) pašvaldības un kultūras centra  ielūgumu Dagdas baltkrievu 

biedrības ansamblim “Akoļica” piedalīties ražas svētkos  (Festyn Dożynkowy), kas notiks š.g. 

27.-28.augustā, lai popularizētu Dagdas novadu ārpus Latvijas, ņemot vērā pašvaldības 

2016.gada budžetā plānotos transporta izdevumus biedrībai “Verbica”, pamatojoties uz 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Piešķirt Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblim “Akoļica”  pašvaldības 

autobusu VW Crafter  braucienam uz Poliju š.g. 27.-29.augustā, lai pārstāvētu Dagdas 

novadu un piedalītos Narevkas pašvaldības kultūras pasākumā  “Festyn Dożynkowy” . 

2. Finanšu nodaļai segt 1.punktā minētos transporta izdevumus no pašvaldības 2016.gada 

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

pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem. 

 

 

17. § 

Par dalību “Latgales dienas Īrijā 2016” 

/Ziņo R.Azins; R.Nipers/ 

 

Sakarā ar Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras (ILCC) uzaicinājumu piedalīties  

“Latgales dienas Īrijā 2016”, kas notiks š.g. 8.-11.septembrī Meijo (Mayo) grāfistes 

Klērmorisas (Claremorris) pilsētā,  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu par 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņemšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, 

V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (R.Nipers),  atbilstoši 



likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai 

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte S.Viškure, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei doties komandējumā š.g. 8.-12.septembrī 

uz Īriju, lai piedalītos pasākumā “Latgales dienas Īrijā 2016” . 

2. Izmaksāt S.Viškurei komandējuma dienas naudu par 4 komandējuma dienām 100% 

apmērā no noteiktās dienas naudas normas un atlīdzināt ar komandējumu saistītos 

izdevumus. 

 

 

18. § 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  
/Ziņo R.Azins/ 

 

18.1.  īres līguma pagarināšana J. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 9.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Pagarināt J. B. īres līgumu uz dzīvokli Alejas ielā 12 - 4, Dagdā, uz 1 (vienu) gadu – līdz 

2017.gada 31.augustam. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

pagarināšanu ar J. B.. 
 

 

18.2.  dzīvokļa izīrēšana J. T. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada ‘9.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas piešķiršanu J. T., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 5.pantu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Izīrēt J. T. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, “Celiņi”-14 (2-istabu, platība – 57 kv.m.) no 

2016.gada 1.septembra uz 1 (vienu) gadu.   

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar J. T.. 

3. Uzlikt par pienākumu J. T. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Celiņi”-14, Šķaune, 

Šķaunes pag., Dagdas nov. 

 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu uzmērīšanu un reģistrēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 



 

Sakarā ar zemes nomnieku ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgos zemes 

gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6080 001 0089 un 6042 005 0164, saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta  (4) daļas 8)punktu,  pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ķepovas pagastā  ar kadastra apzīmējumu  

6080 001 0089  (12,2 ha) un Andrupenes pagastā  ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0164 

(2,7 ha) uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minētos zemes īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, 

apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem 

(kods 06.600). 

4. Pēc īpašumu reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.  

 
 

20. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

20.1. “Vecpuķes” Bērziņu pagastā 

 

Izskatot V. L. un V. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.08.2016.) par  īpašuma 

“Vecpuķes” sadali un pamatojoties uz 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,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Piekrist zemes īpašuma “Vecpuķes, Bērziņu pagastā, kadastra numurs 6050 003 0072, 

sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Vecpuķes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 

003 0073 (10,5 ha) nosaukumu “Jaunpuķes”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi -  lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20.2. “Dzeguzes” Andrupenes pagastā 

 

Izskatot A. B.  iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.07.2016.) par īpašuma “Dzeguzes” 

sadali un pamatojoties uz 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,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Piekrist zemes īpašuma “Dzeguzes”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 004 0033, 

sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Dzeguzes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 

004 0034 (1,1 ha) nosaukumu “Torņi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

3. Būvēm, kas atrodas uz minētā zemesgabala, saglabāt adresi Dagdas iela 9, Andrupene, 

Andrupenes pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
 /Ziņo J.Priluckis/ 

  

 Izskatot M. B.  iesniegumu  par zemes nomas tiesību izbeigšanu (pašvaldībā reģistrēts 

29.07.2016.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 

 

 Izbeigt ar 2016.gada 1.augustu M. B. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu Andzeļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0150  (9,85 ha). 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu  
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un “Zemes pārvaldības likuma” 

17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu 

sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības. 

   

Nr. 

p.k. 
Pagasts Zemes vienības statuss 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

 

1 Andrupenes 

pagasts 
rezerves zemes fonds 6042 002 0025 

1,3 

2 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0184 1,5 

3 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0201 2,17 

4 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0390 0,9 

5 Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0412 0,3 

6 Dagdas pagasts rezerves zemes fonds 6054 001 0279 2,0 (daļa no z.g.) 

7 Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 5,35 (daļa no z.g.) 

9 Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0219 0,4 



pagasts 

10 
Konstantinovas 

pagasts 
pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0126 0,52 

11 
Konstantinovas 

pagasts 
pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 

12 Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 3375 2,9 

13 Šķaunes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6092 001 0164 0,9 

 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada 

9.septembrim. 
 

 

23. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot V. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēti 27.07.2016.) par daļu no zemes gabala 

Šķaunes pagastā nodošanu nomā meitai M. M. un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  

atklāti balsojot: „par” – 10 (I.Plesņa, 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. Samazināt ar 01.09.2016. V. G. nomā piešķirto platību no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6092 005 0186 līdz 9,6 ha, piešķirot zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) 

gadiem. 

2. Piešķirt M. M. nomas tiesības ar 01.09.2016. uz  5,4 ha lielu platību no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6092 005 0186 uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības  

vajadzībām. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā . 

4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumus ar V. G. un 

M. M.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

24.1. S. P. Andrupenes pagastā 

   

  Izskatot S. P.  iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 21.07.2016.) par zemes nomas tiesību 

pagarināšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Pagarināt S. P. zemes nomas tiesības ar 01.09.2016. uz rezerves zemes fondā iekļautu 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0037 (0,5 ha) uz 3 (trim) gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām.  

2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc 



likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā. 

3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar S. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.2. A. D.  Ezernieku pagastā 

 

  Izskatot A. D.  iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 11.07.2016.) par zemes nomas tiesību 

pagarināšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Pagarināt A. D. zemes nomas tiesības ar 21.07.2016. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0458 (1,65 ha) uz 5 (pieciem) gadiem 

lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar A. D.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

25. § 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot A. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.08.2016.) un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Izbeigt ar 31.08.2016. A. I. nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 

001 0076  10,9 ha platībā. 

2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju veikt grozījumus A. I. 2008.gada 

12.novembra zemes nomas līgumā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

26. § 

Par papildinājumu Dagdas novada pašvaldības domes 21.07.2016. lēmumā   

“Par mantojuma zemes platības izmaiņu” 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 

 

 Papildināt Dagdas novada pašvaldības domes 21.07.2016. lēmumu “Par mantojuma 

zemes platības izmaiņu”, (protokols Nr.8., 22.§) ar 3.punktu šādā redakcijā: 

 



 “ 3. Izslēgt no pašvaldībai piekritīgajām zemēm zemes vienību Ezernieku pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 6056 002 0109  1,9 ha platībā. ” 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27. § 

Par adreses piešķiršanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot J. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.07.2016.) un pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 

2.8.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 

 

  Piešķirt adresi “Dimanti’, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692,  būvei, kas atrodas 

uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0052. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

28. § 

Par zemes vienības platības precizēšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot SIA “Austrumu mērnieks”, reg.Nr.42403037206, juridiska adrese Raiņa iela 

16A, Ludza, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.08.2016), konstatēts: 

 -  veicot zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 003 0061 kadastrālo uzmērīšanu 

īpašumā “Bišupurvs 1”, Dagdas pagastā,  uzmērītā platība ir 3,35 ha, kas neatbilst juridiskajos 

dokumentos noteiktajai; 

- ar Dagdas pagasta zemes komisijas 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.4. P. G. ir atjaunotas 

īpašuma tiesības uz 4,1 ha zemes. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

9.daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes 

platības precizēšanu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 

 

 Precizēt īpašuma “Bišupurvs 1”, Dagdas pagastā, zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6054 003 0061 platību – 3,35 ha. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

29. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0271 Bērziņu pagastā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Analizējot robežu ierādīšanas materiālus, Valsts zemes dienests ir konstatējis, ka starp 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6050 004 0009 un 6050 004 0289 robežām ir 

izveidojusies zemes platība 0,02 ha apmērā, kurai VZD ir piešķīris kadastra apzīmējumu 6050 



004 0271, un ieskaitījis rezerves zemes fondā (VZD 27.07.2016. vēstule Nr.2-04.1-L/2912).  

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

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,   

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0271  0,02 ha platībā ir 

ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0271 noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā - kods 1101.  

 Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

30. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

30.1. īpašumā “Ošlapas”, Svariņu pagastā 

  

Izskatot SIA “Myrtillus”, reģistrācijas Nr.41203020212, juridiskā adrese Kronvalda 

bulvāris 10-31, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.07.2016.) un pamatoties uz "Zemes 

ierīcības likumu", 2016.gada 2.augusta MK noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Ošlapas”, sadalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6090 003 0003 divos zemes gabalos 5,0 ha un 11,0 ha platībā. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

30.2. īpašumā “Litvīni”, Andrupenes pagastā 

  

Izskatot SIA “L-GOR”, reģistrācijas Nr.41503058629, juridiskā adrese Zaļā iela 1A, 

Dagda, kuru pārstāv A. B. (pilnvara Nr.2848, izdevis 05.08.2016. zvērināts notārs Romualds 

Laizāns) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.08.2016), pamatoties uz Zemes ierīcības likumu 

un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Litvīni”, Andrupenes pagastā, sadalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0007 divos zemes gabalos 10,2 ha un 

12,2 ha platībā. 

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



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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

Sēdes slēgtā daļa 

 

 

33. § 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 
/Ziņo E.Trūle/ 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas 

situāciju O. O.  ģimenē, ņemot vērā konstatētos faktus par vitāli svarīgā pakalpojuma 

nepieciešamību personai un ņemot vērā tā izmaksas, pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas 

novadā” 6.1 un 6.2 punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, I.Plesņa, 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 : 
 

Piešķirt O. O.  vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 1110,00 (viens 

tūkstotis viens simts desmit euro  00 centi) apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo 

tas satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 16:40. 
 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                           S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                    M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2016.gada 19.augustā 

 

 


