
 
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. 7 2017.gada 25.maijā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

9 deputāti:  Aivars Platacis, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija 

Ļevkova (no plkst. 15:33 līdz plkst. 16:55), Inese Plesņa, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, 

Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, galvenā grāmatvede 

Astrīda Koļča, juriskonsults Jānis Stikuts, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, 

ekonomiste Ināra Tukiša, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu speciālists Juris 

Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, 

informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes 

vadītāja Leontīna Žeimote, Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja 

Žanna Aišpure,  Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.  

 

Pieaicinātās personas: SIA “Latgalija” valdes priekšsēdētājs Mihails Bartaševičs un valdes 

priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Bogdanovs. 

Nepiedalās –  

6 deputāti:  Aivars Arnicāns (slimības dēļ), Aivars Plotka (personīgo apstākļu dēļ), Raitis 

Azins (personīgo apstākļu dēļ), Olga Golube (darba darīšanās), Raimonds Nipers (personīgo 

apstākļu dēļ), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ). 

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

- Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecības papildu darbiem. 

- Par PII “Saulīte” un Dagdas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvo iesniegumu.  

 

 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 

27. Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecības papildu darbiem. 

28. Par PII “Saulīte” un Dagdas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvo iesniegumu.  

un 28.jautājumu skatīt pēc 1.jautājuma. 

 

 

Darba kārtība: 

 

Sēdes slēgtā daļa 

1. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 

Sēdes atklātā daļa 

2. Par pašvaldības 2016.gada pārskatu. 

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

4. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu. 

5. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem. 

6. Par grozījumiem Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumos. 

7. Par aizņēmumu projekta īstenošanai pašvaldībā. 

8. Par reliģijai piešķirtā finansējuma pārdalīšanu. 

9. Par finansējuma piešķiršanu remontdarbu veikšanai ēkā “Zāles”, Ezerniekos. 

10. Par nekustamā īpašuma “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā izsoli. 

11. Par Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumu.  

12. Par J.Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanas atbalstīšanu. 

13. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

14. Par pašvaldības īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

16. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

17. Par Ezernieku pagasta padomes 29.06.2004. lēmuma atcelšanu.  

18. Par adreses piešķiršanu. 

19. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

20. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

21. Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu. 

22. Par zemes apakšnomu. 

23. Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu Dagdas 

pilsētā. 

24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

26. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu aprīlī– 

maijā. 

27. Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecības papildu darbiem. 

28. Par PII “Saulīte” un Dagdas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvo iesniegumu.  

 

 

 

 

 



Sēdes slēgtā daļa 

 

1. § 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

1.1. V. R. mājsaimniecībai 

 

    Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas situāciju V. 

R. mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par daļējiem zaudējumiem minētajā 

situācijā, 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” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

Piešķirt V. R. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 760,00 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. 

 

 

1.2.  J. Š. mājsaimniecībai 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas 

situāciju J. Š. mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par minimāliem zaudējumiem 

minētajā situācijā, 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” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

Piešķirt J. Š. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 150,00  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. 

 

 

Sēdes atklātā daļa 

 

28. § 

Par PII “Saulīte” un Dagdas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvo iesniegumu 

/Ziņo S.Viškure, I.Pauliņš, E.Trūle/ 

 

Dagdas novada dome pieņem zināšanai informāciju par kolektīvo iesniegumu, 

pašvaldības izpilddirektora un sociālā dienesta veiktajām darbībām saistībā ar iesniegumā 

minēto personu.  

/Ziņojums pievienots audioierakstā/ 

 

 

2. § 

Par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu 



/Ziņo A.Koļča/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par 

2016.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazinusies ar zvērinātā revidenta ziņojumu, 

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

pašvaldību budžetiem”, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu ar bilanci pēc 

pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2016.gada 31.decembri – EUR 17 588 833 (septiņpadsmit 

miljoni pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro). 

 

 

3. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
/Ziņo J.Stikuts/ 

3.1. G. R. 
 

Izskatījusi Ē. P. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/391) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu G. R. adresē: …….., Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G. R. adresē: ….., Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.2. A. G. M. 
 

Izskatījusi S. M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/294) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. G. M. adresē: ….., Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. G. M. adresē: …., Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4. § 

Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu  

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

4.1.  „Maritas”, Andrupenes pagastā 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā 

izsole netiks rīkota, jo 08.05.2017. tika saņemts pieteikums no M. T. par pirmpirkuma tiesību 



izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 

īpašuma „Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā pārdošanu M. T. par nosacīto 

cenu EUR  1 300,- (viens tūkstotis trīs simti euro). 

2. Pārtraukt 2009.gada 18.martā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.2.  „Ziemeļi”, Ķepovas pagastā 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā 

izsole netiks rīkota, jo 16.05.2017. tika saņemts pieteikums no P. P. par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Ziemeļi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 

īpašuma „Ziemeļi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā pārdošanu P. P. par nosacīto cenu 

EUR 12 000,- (divpadsmit tūkstoši euro).  

2. Pārtraukt 2012.gada 7.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.60. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 
Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās dēļ 

nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi, kā arī nepietiekoša 

finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli” 9., 10., 11.un 12.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Noteikt avārijas stāvokli Dagdas novada pašvaldības autoceļiem saskaņā ar sarakstu. 

/Pielikumā/ 

2. Ceļu meistaram organizēt nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu un neatliekamos 

uzturēšanas darbus, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi. 

 

 



6. § 

Par grozījumiem Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu 

un telpu nomu cenrādī 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Lai dažādotu ēdināšanas pakalpojumu piedāvājuma klāstu nometņu un pasākumu 

dalībniekiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu un 

27)punktu,   

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Veikt grozījumus Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu un telpu nomas cenrāža 

5.punktā “Ēdināšanas pakalpojumi” – papildināt ar 5.3.1.-5.3.3. un 5.4.1-5.4.3 

apakšpunktiem šādā redakcijā: 

 

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēr-

vienība 

Cena (EUR) 

bez PVN PVN (21%) ar PVN 

5.3. Brokastis, launags, vakariņas 

pārējām personām 

    

5.3.1. brokastis 1 porcija 1,65 0,35 2,00 

5.3.2. launags 1 porcija 1,24 0,26 1,50 

5.3.3. vakariņas 1 porcija 2,07 0,43 2,50 

5.4. Pusdienas 

 pārējām personām 

    

5.4.1. ar pārtikas produktu pašizmaksu 

līdz 1,25 EUR ar PVN 

1 porcija 2,07 0,43 2,50 

5.4.2. ar pārtikas produktu pašizmaksu 

līdz 1,75 EUR ar PVN 

1 porcija 2,89 0,61 3,50 

5.4.3. ar pārtikas produktu pašizmaksu 

līdz 2,25 EUR ar PVN 

1 porcija 3,72 0,78 4,50 

 

2. Apstiprināt Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu un telpu nomas cenrādi jaunā 

redakcijā no 2017.gada 1.jūnija. /Pielikumā/ 

3. Noteikt, ka ar 01.06.2017. spēku zaudē Domes 2015.gada 20.februārī apstiprinātais  

Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu un telpu nomas cenrādis (prot. Nr.2, 11.§). 

 

 

7. § 

Par aizņēmumu projekta  īstenošanai pašvaldībā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

“Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” 

 

Lai realizētu ES ELFLA līdzfinansēto investīciju projektu “Dagdas Tautas nama 

teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, ņemot vērā 

pašvaldības veiktā iepirkuma  ID Nr.DNP 2017/4 rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu 

un 22.
1
 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī pašvaldības 2017.gada 



3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 146 400,00 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši četri 

simti euro, 00 euro centi) apmērā ES ELFLA līdzfinansētā investīciju projekta 

“Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 

un sasniedzamībai” realizācijai. 

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi;  

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2017.gada jūlijs – augusts; 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2018.gada jūnijam.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.                                                                                                                                            

 

 

8. § 

Par reliģijai piešķirtā finansējuma pārdalīšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar Andzeļmuižas draudzes lūgumu sniegt finansiālo palīdzību tai piederošās 

ēkas demontāžai, kura atrodas avārijas stāvoklī un bojā estētisko vidi, ņemot vērā Bukmuižas 

draudzes prāvesta iesniegumu par pašvaldības piešķirtā finansējuma baznīcas inventarizācijas 

veikšanai atlikušo naudas līdzekļu novirzīšanu Andzeļmuižas draudzes sagruvušās ēkas 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Atļaut  Bukmuižas Svētā Ludviga Romas katoļu draudzei piešķirtā finansējuma atlikušo 

summu EUR 738,88 (septiņi simti trīsdesmit astoņi euro) novirzīt Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas draudzei sagruvušās ēkas demontāžai. 

2. Bukmuižas draudzei atmaksāt minēto summu, pārskaitot uz Dagdas novada pašvaldības 

kontu. 

3. Noslēgt līgumu ar Andzeļmuižas draudzi  par ēkas demontāžas līdzfinansēšanu.  

 

 

9. § 

Par finansējuma piešķiršanu remontdarbu veikšanai ēkā “Zāles”, Ezerniekos 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību Ezerniekos atbilstoši normatīvo aktu 

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

saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 



1. Novirzīt no pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem (kods 01.100) EUR 8 500  (astoņi tūkstoši pieci simti euro) pieejamības 

nodrošināšanai – remontdarbu veikšanai pašvaldības ēkā “Zāles”, Ezerniekos. 

2. Veicot grozījumus pašvaldības 2017.gada budžetā, palielināt Ezernieku pagasta pārvaldei 

finansējumu par EUR 8 500.  

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 20.04.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma ”Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.5., 22.§), 

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” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „ Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas 

novadā nosacīto cenu EUR 21 800 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 euro 

centi). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „ Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas 

novadā,  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”. 

 

 

11. § 

Par Aleksandrovas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

Apstiprināt  Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.  

Pielikumā: Skolas nolikums uz 6  lapām. 

 

 

12. § 

Par J.Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanas atbalstīšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Izskatījusi Biedrības “Cimdu ceļš”, reģ’. Nr.40008113593, vēstuli ar lūgumu atbalstīt 

Tautas daiļamata meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas “Jettes Dienu 

grāmatas” izdošanu Latvijas 100 gadi sagaidot, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, saskaņā ar apstiprināto Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam, 



atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Atbalstīt grāmatas “Jettes Dienu grāmatas” izdošanu un piešķirt pašvaldības 

līdzfinansējumu EUR 300,- (trīs simti euro) apmērā no pašvaldības 2017.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un 

nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 

2. Noslēgt Vienošanos ar biedrību “Cimdu ceļš” par minētās grāmatas līdzfinansēšanu. 

 

 

13. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

13.1. par īres līguma pagarināšanu Ē. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 9.maija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ē. G., 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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt Ē. G. īres līgumu uz dzīvokli ….., Andrupenes pagastā līdz 2018.gada 

31.maijam. 

2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Ē. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.2. par īres līguma pagarināšanu S. Z. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 9.maija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. Z., 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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt S. Z. īres līgumu uz dzīvokli …….., Ezernieku pagastā līdz 2018.gada 

31.maijam. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar S. Z.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.3. par īres līguma pagarināšanu S. K. 



 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 9.maija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. K., 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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt S. K. īres līgumu uz dzīvokli ….., Asūnes pagastā līdz 2018.gada 31.maijam. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpure noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar S. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14. § 

Par pašvaldības īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

14.1.  zemes vienība un ēkas “Zīles 1”, Andzeļu pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībai piekritīgā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0360 

un ēkas “Zīles 1” daļas nodošanu nomā biedrībai “OrhidejasS” projektu īstenošanai, lai 

nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zīles 1”, Andzeļu pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu  6044 005 0360  (~ 2,2 ha) uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu un 

ēkas inventarizācijas veikšanu. 

2. Reģistrēt minēto īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Izdevumus, saistītus ar īpašuma uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no 

Andzeļu pagasta pārvaldes līdzekļiem. 

4. Veicot grozījumus pašvaldības 2017.gada budžetā, no plānotajiem papildus ieņēmumiem 

palielināt Andzeļu pagasta pārvaldei finansējumu par veikto norēķinu summu.  

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

 

 

14.2.  zemes vienība Rēzeknes ielā 13, Dagdā 

 

Sakarā ar zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

Rēzeknes ielā 13, Dagdā,  saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8)punktu,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 



1. Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6009 002 0272 (~ 0,1329 

ha) Rēzeknes ielā 13, Dagdā reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2017.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

3. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu. 

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

 

 

14.3.  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6056 003 0153 un 6056 003 0154, Ezernieku 

pagastā 

 

Sakarā ar zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgos zemes 

gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6056 003 0153 un 6056 003 0154 Ezernieku pagastā, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu,  lai 

nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6056 003 0153 (~1,2 

ha) un 6056 003 0154 (~2,4 ha) Ezernieku pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna 

izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt 

no pašvaldības 2017.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu. 

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

 

 

14.4.  zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207, Dagdas pagastā 

 

Sakarā ar to, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 Dagdas pagastā nav 

nepieciešams  pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu,  lai nodrošinātu pašvaldības 

īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 (~3,16 

ha) Dagdas pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt 

no pašvaldības 2017.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu. 

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

 

 

15. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 



/Ziņo J.Priluckis/ 

    

 15.1.  ar I. K. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot I. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.05.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Piešķirt I. K. zemes nomas tiesības no 01.06.2017. līdz 31.12.2022. uz 1,2 ha lielu platību 

no pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0056 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

ar I. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 15.2. ar zemnieku saimniecību "Tingala" Asūnes pagastā 

 

 Izskatot zemnieku saimniecības "Tingala", reģ.Nr. 41501021265, juridiskā adrese 

Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.04.2017.) un 

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

publiskas personas zemes nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

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 deputāte M.Ļevkova, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt ZS "Tingala" zemes nomas tiesības no 01.06.2017. līdz 31.12.2022. uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 001 0181  (2,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar ZS 

"Tingala". 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.3. ar N. Ž. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot N. Ž. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.04.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Piešķirt N. Ž. zemes nomas tiesības no 01.06.2017. līdz 31.12.2022. uz 1,4 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0297 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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



3. Pilnvarot Ezernieku pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar N.Ž. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.4.  ar zemnieku saimniecību “Kalnarāji” Ezernieku pagastā 

 

  Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas 

personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas 

novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu 

zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2017.gada 

8.maija protokolu Nr.6,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Apstiprināt 2017.gada 8.maija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 

1.1. piešķirt zemnieku saimniecībai “Kalnarāji”, reģistrācijas Nr.45901000852, juridiskā 

adrese Neikuri, Dagdas pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības no 01.06.2017. līdz 

31.12.2022. uz 3,5 ha lielu platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6056 005 0075; 

1.2. noteikt zemes nomas maksu 12,5 % no kadastrālās vērtības gadā.  

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu 

ar ZS “Kalnarāji”. 

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

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.5. ar V. D. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot V. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.05.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Piešķirt V. D. zemes nomas tiesības no 01.06.2017. līdz  31.12.2022. uz 1,9 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala Šķaunes pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6092 006 0293 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. 

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

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

V. D.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

16.1. ar I. K. Andrupenes pagastā 

  



 Izskatot I. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.05.2017.) un pamatojoties uz 

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

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",   

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt I. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0338 (3,6 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

ar I. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.2. ar S. V. Dagdas pagastā 

  

 Izskatot S. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.05.2017.) un pamatojoties uz 

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

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",   

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, 

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

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

nepiedalās deputāti A.Viškurs, S.Viškure, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt S. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6054 002 0064 (4,0 ha) un 6054 002 0079 (2,4 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt nomas līgumu ar S. 

V.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 16.3. ar Vladimiru Rutko Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot V. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.05.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt V. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem  6050 003 0215 (0,68 ha), 6050 004 0201 (2,17 ha) 

un 6050 004 0391 (2,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

V. R.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



 16.4. ar R. R. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot R. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.05.2017) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Pagarināt R. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem  6050 003 0195 (0,49 ha), 6050 003 0196 (0,40 ha), 

6050 003 0316 (0,8 ha), 6050 003 0351 (0,85 ha) un 6050 003 0434 (1,75 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

R. R.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

Par Ezernieku pagasta padomes 29.06.2004.  lēmuma  

“Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā I. Š.” atcelšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.05.2017. vēstuli Nr.2-04-L/131, kurā 

VZD lūdz novada pašvaldību izvērtēt Ezernieku pagasta padomes 20.06.2004. sēdes lēmumu 

“Par zemes piešķiršanu pastāvīga lietošanā I. Š.” (protokols Nr.9., 7.§), konstatēts: 

 Krāslavas rajona Ezernieku pagasta zemes komisija ar 31.03.1997. lēmumu 

(protokols Nr.83) ir atzinusi J. Š. mantojuma tiesības uz 12,6 ha zemes Ezernieku pagastā.  

 Pēc viņa nāves (miris 1999.gada 19.decembrī) Ezernieku pagasta padome ar 

2004.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.9., 7.§) izbeidza J. Š. zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0084 (12,6 ha) un nodeva to lietošanā meitai 

I. Š.. 

 J. Š. atzītās tiesības uz 12,6 ha mantojuma zemes pēc viņa nāves ir mantojamas 

Civillikuma 390.panta kārtībā un mantojuma lietas vešana piekrīt zvērinātam notāram, tāpēc 

Ezernieku pagasta padomes lēmums ir atceļams. 

 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 Atcelt Ezernieku pagasta padomes 20.06.2004. sēdes lēmumu “Par zemes piešķiršanu 

pastāvīga lietošanā I. Š.” (protokols Nr.9., 7.§). 

 Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18. § 

Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot Č. M., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv V. R., iesniegumu (pašvaldībā 



reģistrēts 17.05.2017.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

  Piešķirt adresi “Viesīši’, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687, būvēm, kas atrodas 

uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 011 0066. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

19.1. V. I. Bērziņu pagastā 

  

  Izskatot V. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.04.2017.) un pamatojoties uz 

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

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību", 

27.04.2017. zvērinātas notāres Evijas Paļumas izdotu mantojuma apliecību Nr.3384,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Izbeigt A. K. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 

003 0206 un 6050 003 0207 sakarā ar viņa nāvi. 

2. Piešķirt meitai V. I. zemes nomas tiesības ar 01.06.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6050 003 0206 (0,3 ha) un 6050 003 0207 (4,03 ha) līdz 2022.gada 

31.decembrim lauksaimniecības  vajadzībām. 

3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar V. I. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.2. N. K. Konstantinovas pagastā 

  

  Izskatot V. S. un N. K. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 03.05.2017.) un 

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

publiskas personas zemes nomu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Izbeigt V. S. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076 

002 0084, 6076 002 0085 un 6076 002 0086. 

2. Piešķirt meitai N. K. zemes nomas tiesības ar 01.06.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6076 002 0084 (0,7 ha), 6076 002 0085 (1,2 ha) un 6076 002 0086 (5,9 ha) 

līdz 2022.gada 31.decembrim lauksaimniecības  vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt nomas līgumu ar 

N.K. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.3. A. P. Dagdas pagastā 

 

 Izskatot A. P.  iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.04.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Izbeigt J. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 004 

0132 sakarā ar viņa nāvi. 

2. Piešķirt A. P. zemes nomas tiesības ar 01.06.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 004 0132 (5,1 ha) līdz 2022.gada 31.decembrim lauksaimniecības  

vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt nomas līgumu ar 

A. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.4. A. K. Svariņu pagastā 

  

  Izskatot A. P. un A. K. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 12.05.2017.) un  

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

publiskas personas zemes nomu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Izbeigt A. P. zemes nomas tiesības ar 31.05.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6090 001 0238. 

2. Piešķirt meitai A. K. zemes nomas tiesības ar 01.06.2017. zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6090 001 0238 (8,5 ha) līdz 2022.gada 31.decembrim lauksaimniecības  

vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt nomas līgumu ar A. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, 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 
 

1. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 004 0151 1,0 (daļa no z.g.) 

2. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme  
6042 007 0162 0,59 

3. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme  
6042 006 0257 0,8 

4. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0184 1,5 

5. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0390 0,9 

6. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0126 0,52 

7. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0201 0,8 

8. 
Konstantinovas 

pagasts 
rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 

9. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0397 0,24 

10. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0287 0,15 

11. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0187 2,8 

12. 
Konstantinovas 

pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 005 0193 2,1 

13. Svariņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6090 001 3375 2,9 

14. Svariņu pagasts 
zeme zemes reformas 

pabeigšanai 
6090 001 0228 1,18 

 

  2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2017.gada 

16.jūnijam. 

 

 

21. § 

Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Sakarā ar to, ka kadastra kartē iezīmēto platību robežas neatbilst faktiskajai 

izmantošanai un pamatojoties uz  Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

“Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

Grozīt zemes vienību savstarpējās robežas un noteikt tām sekojošas platības: 

- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0359 – no 0,78 uz 1,2 ha; 



- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0360 – no 2,2 uz 1,8 ha. 

Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6044 005 0359 un 6044 005 0360 robežu 

pārkārtošanas shēma uz vienas lapas. 

 

 

22. § 

Par zemes apakšnomu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 

22.1.  A. I. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot A. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.05.2017.) par atļauju iznomātās 

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

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Atļaut A. I. nodot apakšnomā A. M. zemes gabalu Andrupenes pagastā ar  kadastra 

apzīmējumu 6042 008 0210 (7,6 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. 

 

 

22.2.  O. M. Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot O. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.05.2017.) par atļauju iznomātās 

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

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Atļaut O. M. nodot apakšnomā I. Č. zemes gabalu Andzeļu pagastā ar  kadastra 

apzīmējumu 6044 005 0136 (0,65 ha) līdz 2022.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23. § 

Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu  

Dagdas pilsētā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

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

a)apakšpunktu un 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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 deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ : 



1. Apstiprināt mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā 

2017.gadam. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt līgumus par zemes gabalu nomu. 

Pielikumā: Iznomāto zemes gabalu saraksts uz 3 lapām. 

 

 

24. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Ž. B. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot Ž. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.05.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 Izbeigt Ž. B. zemes nomas tiesības ar 31.05.2017.  uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6050 004 0105 (0,29 ha)  Bērziņu pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 

25.1. “Franči”, Konstantinovas pagastā 

 

Izskatot M. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.05.2017.) par  īpašuma “Franči” 

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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Piekrist zemes īpašuma “Franči”, Konstantinovas pagastā, kadastra numurs 6076 001 

0047, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Franči” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 

001 0049 (4,8 ha) nosaukumu “Čipši”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  

mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

25.2. “Latgales zeme”, Asūnes pagastā 

 

Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.05.2017.) par  īpašuma “Latgales 

zeme” 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” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

1. Piekrist zemes īpašuma “Latgales zeme”, Asūnes pagastā,  kadastra Nr.6046 004 0092, 

sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Latgales zeme” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6046 003 0011 (5,2 ha) nosaukumu “Latgales zeme-1”, nosakot tam nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

26. § 

Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu  

aprīlī – maijā 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Dagdas novada dome  pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par 

domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu un pašvaldības veikto darbu aprīlī – maijā.  

Ziņojums pievienots audioierakstā 

 

 

27. § 

Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecības papildu darbiem 

/Ziņo I.Pauliņš, M.Bartaševičs, S.Bogdanovs/ 

 

Ziņojums pievienots audioierakstā 

 

Sēdes pārtraukums no plkst. 16:55 līdz plkst. 17:15 

 

Noklausījusies ziņojumu par Ezernieku sporta zāles būvniecības procesā veiktajiem 

projekta uzlabojumiem un papildu darbiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, I.Plesņa, 

S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

1. Apstiprināt Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecības laikā veiktos papilddarbus par 

summu EUR 32 021, 00 +  PVN (21%), kas kopā sastāda  EUR 38 745,41, saskaņā ar 

Tāmi. 

2. Sagatavot Līguma projektu par objektā veikto papilddarbu apmaksu un iesniegt 

apstiprināšanai domē. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:25. 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                          S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      

 

Protokols parakstīts 2017.gada 30.maijā 



Dagdas vidusskolas maksas pa = pojumu un telpu nomas cenrādis
(ar rozī'umiem no 01.06.20] 7.

Mēr- Cena (EUR)
Nr. Pakalpojuma nosaukums . bez PVN arVienība PVN (21%) PVN

1. Telpu noma (izglītojoši pasākumi, semināri, lekcijas, apmācības u.c. pasākumi)
1.1. Klases telpu noma 1 h 2,50 0,53 3,03
1.2. Datorklases telpu noma 1 h 4,00 0,84 4,84
1.3. Aktu zāles noma 1 h 5,00 1,05 6,05
1.4. Ēdnīcas (ēdamzāles) telpu noma 1 h 5,00 1,05 6,05
2. Ieejas maksa absolventu vakarā 1 persona 3,00 - -

(koncerts):
3. Sporta zāles noma:
3.1. Regulāriem sporta treniņiem 1 reizi nedēļā mēnesī 9,92 2,08 12,00

līdz 2 stundām (bez dušas izmantošanas)
3.2. Regulāriem sporta treniņiem 1 reizi nedēļā mēnesī 12,40 2,60 15,00

līdz 2 stundām (ar dušas izmantošanu)
3.3. Sporta pasākumu, sacensību u.c. pasākumu 1 h 3,00 0,63 3,63

rīkošanai (ja rīkotājs nav pašvaldība)
4. Internāta pakalpojumu maksa (naktsmītnes Mičurina ielā 3A, Dagda):
4.1. Dagdas vidusskolas skolēniem Bez maksas

(mācību laikā)
42. bērniem unjauniešiem ] diennakts 4,13 0,87 5,00

līdz 19 gadiem (ieskaitot)
4.3. pārējām personām 1 diennakts 6,61 1,39 8,00
5. Ēdināšanas pakalpojumi:
5.1. Launags (l.- 4. klases skolēniem) 1 porcija 0,35 - -
5.2. Pusdienas skolēniem un iestādes 1 porcija 1,00 - -

darbiniekiem
5.3. Brokastis, launags pārējām personām
5.3.1. brokastis 1 porcija

'
1,65 0,35 2,00

5.3.2. launags 1 porcija 1,24 0,26 1,50
5.3.3. vakarinas 1 porcija 2,07 0,43 2,50
5.4. Pusdienas, pārējām personām
5.4.1. ar pārtikas produktu pašizmaksu līdz 1,25 1 porcija 2,07 0,43 2,50

EUR ar PVN
5.4.2. ar pārtikas produktu pašizmaksu līdz 1,75 1 porcija 2,89 0,61 3,50

EUR ar PVN
5.4.3. ar pārtikas produktu pašizmaksu līdz 2,25 1 porcija 3,72 0,78 4,50

EUR ar PVN
* 5.3. un 5. 4. punktā noteiktie ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšēja pasūtījuma
bērnu unjauniešu nometņu, kultūras, sporta un izglītojošupasākumuņrojektu) dalībniekiem.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja -/ S.Viškure



 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 25.maija sēdē 

(protokols Nr. 7, 10.§) 

 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļbirzītes”,  

Andrupenes pagastā, Dagdas novadā 

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

 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6042 006 0099,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 

009 0070,  kopējā platība 16,4 ha. 

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

3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.jūnijā plkst.15.00.  

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

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis 

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

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

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

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 21 800,- (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro).  

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 „Zaļbirzītes” izsoles nodrošinājums”. 

12. Pirmpirkuma tiesības – N. K., kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

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: 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


 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. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 25.maija sēdē 

(protokols Nr.7, 23.§) 

 

 

Iznomāto zemes gabalu mazdārziņiem un ganībām Dagdā 

saraksts 2017. gadam 

 
 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds 

 

Dzīvesvietas 

adrese 

Platība 

(m2) 

Summa 

ar PVN 

(EUR) 

Zemes gabala 

adrese 

Kadastra 

apzīmējums 

Mazdārziņiem  

1.   450 3,81 Daugavpils 6009 002 0360 

2.   138 

84 

1,88 Mičurina 2, 

Brīvības 

6009 001 0363 

3.   144 1,22 Brīvības 6009 002 0370 

4.   90 0,76 Mičurina 2  6009 001 0363 

5.   187 1,59 Jaunatnes-

Alejas-Pasta 

6009 001 0257 

6.   251 2,13 Brīvības 6009 002 0370 

7.   357 3,03 Daugavpils 6009 002 0370 

8.   144 1,22 Brīvības 6009 002 0370 

9.   59 0,50 Brīvības 6009 002 0370 

10.   450 3,81 Pasta 6009 001 0257 

11.   100 

159 

2,19 Daugavpils 12 

Ezermalas 

6009 002 0368 

6009 002 0374 

12.   300 2,54 Alejas-Pasta 6009 002 0356 

13.   170 1,44 Ezermalas 6009 002 0374 

14.   340 2,88 Ezermalas 6009 002 0352 

15.   243 2.06 Ezermalas 6009 002 0374 

16.   526 4,45 Ezermalas 6009 002 0374 

17.   664 5,63 Asūnes 14 6009 002 0467 

18.   12 0,10 Orbita 6009 002 0345 

19.   42 0,35 Orbita 6009 002 0345 

20.   100 0,85 Orbita 6009 002 0345 

21.   194 1,65 Brīvības 6009 002 0370 

22.    60 0,51 Orbita 6009 002 0345 

23.   242 2,04 Orbita 6009 002 0345 

24.   183 1,55 Brīvības 6009 002 0370 

25.   40 0,34 Asūnes 6009 002 0345 

26.   60 0,51 Orbita 6009 002 0345 

27.   21 0,18 Orbita 6009 002 0345 

28.   455 3,86 Brīvības  6009 002 0370 

29.   221 1,88 Ezera 6009 002 0352 

30.   117 0,99 Daugavpils 6009 002 0368 

31.   334 2,83 Brīvības 6009 002 0370 

32.   205 1,74 Mičurina 2 6009 001 0363 

33.   623 5,28 Ezera 6009 002 0352 



34.   723 6,12 Ezermalas 6009 002 0352 

35.   362 3,06 Ezermalas 6009 002 0374 

36.   295 2,50 Ezera 6009 002 0352 

37.   800 6,78 Mičurina 6A 6009 001 0260 

38.   158 1,34 Brīvības 6009 002 0370 

39.   162 1.37 Ezermalas 6009 002 0374 

40.   55 0,47 Ezera 6009 002 0352 

41.   216 1,83 Pļavu 6009 002 0395 

42.   189 1,60 Pļavu 6009 002 0395 

43.   350 2,96 Zaļā 6009 002 3042 

44.   254 2,15 Brīvības 6009 002 0370 

45.   187 1,59 Ezera 6009 002 0352 

46.   451 3.82 Mičurina 4 6009 001 0262 

47.   77 0,65 Brīvības  6009 002 0368 

48.   254 2,15 Brīvības 6009 002 0368 

49.   355 3.01 Ezermalas 6009 002 0352 

Ganībām 

50.   1000 4,30 Ezermalas 6009 002 0351 

51.   1700 7,31 Kalnu 

šķērsiela 

6009 002 0392 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                                      S.Viškure 

 

 


