
 
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 2017.gada 22.jūnijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti: Raitis Azins, Aleksandrs Gžibovskis, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese 

Plesņa, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Edgars Tjarve (līdz plkst. 15:05), Aivars Trūlis, Pēteris 

Tukišs, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības darbinieki/ziņotāji: sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna 

Malinovska; datorspeciālists Gints Runis; juriste Diāna Macuļeviča, zemes lietu speciālists 

Juris Priluckis.  

 

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. 

 

Nepiedalās –  

4 deputāti: Andris Badūns, Olga Golube, Viktors Krūmiņš, Sandra Viškure. 

 

Sēdes vadītājs ierosina apstiprināt izsludināto darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, E.Tjarve, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Domes priekšsēdētāja izsludināto 2017.gada 22.jūnija sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. 

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  

3. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.  

4. Par dalību projektā “Simtgades bērni”.  

5. Par saistošo noteikumu Nr.2017/5 precizēšanu.  

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā atsavināšanu.  



7. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

8. Par zemes vienības sadali.  

9. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

10. Par adreses piešķiršanu. 

11. Par neiznomāto zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

12. Par zemes apakšnomu. 

13. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Cerības”, Andrupenes pagastā.  

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumā “Sienāži”, Andrupenes pagastā.  

16. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

17. Par Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju izveidošanu.  

18. Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu. 

19. Par Dagdas novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu.  

 

 

 

1.§ 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

1.1. Andrim Badūnam 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Andra Badūna 15.06.2017. iesniegumu par 

pilnvaru nolikšanu sakarā ar darbu pašvaldības iestādes „VSPC „Dagda”” vadītāja amatā, 

pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, E.Tjarve, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Dagdas novada domes deputātam Andrim 

BADŪNAM. 

2. Kancelejai informēt Dagdas novada vēlēšanu komisiju par deputāta A.Badūna pilnvaru 

izbeigšanu pirms termiņa.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

1.2. Edgaram Tjarvem 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Edgara Tjarves 15.06.2017. iesniegumu par 

pilnvaru nolikšanu sakarā ar darbu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa 

amatā, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts E.Tjarve, 

„pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Dagdas novada domes deputātam 

Edgaram TJARVEM. 

2. Kancelejai informēt Dagdas novada vēlēšanu komisiju par deputāta E.Tjarves pilnvaru 

izbeigšanu pirms termiņa.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 



 

2.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

2.1. A. P. 
 

Izskatījusi T. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/396) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. P. adresē: “Grantskalni”, Sloboda, Dagdas pagasts, Dagdas novads, 

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

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. P. adresē: “Grantskalni”, Sloboda, Dagdas 

pagasts, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.2. A. Š. 
 

Izskatījusi T. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/396) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. Š. adresē: “Grantskalni”, Sloboda, Dagdas pagasts, Dagdas novads, 

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

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. Š. adresē: “Grantskalni”, Sloboda, Dagdas 

pagasts, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 
 

2.3. S. P. 
 

Izskatījusi Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu (reģ.Nr.3-

2.5/17/619) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S. P. adresē: dzīvoklis Nr.4., Kalnu 

iela 12, Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. P. adresē dzīvoklis Nr.4., Kalnu iela 12, 

Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

2.4. Ž. P. 
 

Izskatījusi Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu (reģ.Nr.3-

2.5/17/619) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Ž. P. adresē: dzīvoklis Nr.4., Kalnu 



iela 12, Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Stikuts), Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ž. P. adresē dzīvoklis Nr.4., Kalnu iela 12, 

Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 
 
 

2.5. R. L. 
 

Izskatījusi Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu (reģ.Nr.3-

2.5/17/619) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu R. L. adresē: dzīvoklis Nr.4., Kalnu 

iela 12, Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Trūlis, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Plotka, P.Tukišs, V.Stikuts), Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu R. L. adresē dzīvoklis Nr.4., Kalnu iela 12, 

Punduri, Bērziņu pagasts, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 
 
 

3.§ 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

 

3.1.  īres līguma pagarināšana O. L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. L., 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt O. L. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 3-9, Asūnē līdz 2018.gada 30.jūnijam. 

2. Asūnes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu ar O. L.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.2. īres līguma pagarināšana J. V. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. V., 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-1, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar J. V.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.3.  īres līguma pagarināšana K. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu K. 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt K. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-5, Konstantinovā līdz 2017.gada 

31.decembrim. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar K. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.4. īres līguma pagarināšana L. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt L. B. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-6, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar L. B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.5. īres līguma pagarināšana L. R. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. R., 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt L. R. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-8, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar L. R.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.6. īres līguma pagarināšana E. Č. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu E. Č., 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt E. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-9, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar E. Č.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.7. īres līguma pagarināšana A. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt A. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-16, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar A. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 



3.8. īres līguma pagarināšana J. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13-18, Konstantinovā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar J. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.9. dzīvokļa izīrēšana I. L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu I. L., 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt I. L. pašvaldības dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 1-7 (2-istabu, ar ērtībām) uz 1 (vienu)  

gadu – no 2017.gada 1.jūlija  līdz 2018.gada 30.jūnijam.   

2. Uzlikt par pienākumu I. L. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalna iela 1-7, Asūne, 

Asūnes pag., Dagdas nov. 

3. Asūnes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. L.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

3.10.  dzīvokļa izīrēšana L. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūnija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu L. 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt L. K. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, “Dzintari”-18 (2-istabu, ar ērtībām) uz 1 

(vienu)  gadu – no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam.   

2. Uzlikt par pienākumu L. K. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Dzintari”-18, Šķaune, 

Šķaunes pag., Dagdas nov. 



3. Šķaunes pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

4.§ 

Par dalību projektā “Simtgades bērni” 

 /Ziņo A.Trūlis/ 

 

Izskatījusi Biedrības “Nigestes amatniecības nams”, reģ.Nr.40008250340, 

piedāvājumu  piedalīties projektā  “Simtgades bērni” un finansēt 2018.gadā jaundzimuša 

bērniņa dāvanu komplektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par 

Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskām organizācijām”, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Nipere), Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

1. Atbalstīt biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektu “Simtgades bērni” un piešķirt 

pašvaldības līdzfinansējumu EUR 783,75 (septiņi simti astoņdesmit trīs euro, 75 centi) 

apmērā no pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un 

reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – par 75 

dāvanu komplektiem. 

2. Noslēgt Vienošanos ar biedrību “Nigestes amatniecības nams” par minētā Projekta 

līdzfinansēšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

5.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.2017/5 precizēšanu 

 /Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktajiem 

iebildumiem par Dagdas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5  “Par 

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Precizēt Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 20.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2017/5  

“Par Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai” 9., 10.punktus un izteikt šādā redakcijā: 

 

“ 9.  Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja Iesniedzējam ir parādsaistības par komunālajiem 

pakalpojumiem pret SIA “Dagdas komunālā saimniecība” vai Dagdas novada 

pašvaldības pagastu pārvaldēm.  

10. Netiek atbalstītas šādas izmaksas: 

10.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve; 



10.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas 

pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas 

sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā); 

10.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. ” 

 

2. Saistošajos noteikumos Nr.2017/5 plānotā līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

nav uzskatāma par komercdarbības atbalsta programmu. Saistošie noteikumi paredz  

ūdenssaimniecības attīstības projekta plānoto rezultātu sasniegšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

6.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā atsavināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar zemes gabala Rēzeknes ielā 13, Dagdā nomnieka un ēku īpašnieka 

ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 002 

0272, ņemot vērā, ka tas 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” – 7 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, I.Plesņa, A.Trūlis, P.Tukišs, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Rēzeknes ielā 13, Dagdā, kadastra 

numurs 6009 002 0272, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1329 m
2
, pārdodot 

izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

- Aivars PLOTKA;  

- Valērijs MASJUKS; 

- Ināra TUKIŠA.  

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 – Artjoms GEKIŠS; 

Komisijas locekļi:  

- Raimonds NIPERS;  

- Juris PRILUCKIS; 

- Jānis STIKUTS. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

7.§ 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

7.1. P. B. Andzeļu pagastā 

  



 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

   

 Izbeigt P. B., personas kods 110955-12416, zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6044 004 0151 (0,5 ha) Andzeļu pagastā sakarā ar viņa nāvi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

7.2. J. G. Konstantinovas pagastā 

  

 Izskatot J. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.05.2017.) 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt J. G. zemes nomas tiesības ar 30.06.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6076 004 0417 (0,7 ha) Konstantinovas pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

8.§ 

Par zemes vienības sadali 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi", juridiskā adrese Gogoļa iela 3, 

Rīga, iesniegumu Nr. 4.9/6480 (pašvaldībā reģistrēts 16.06.2017.) un pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt nekustamā īpašuma "Autoceļš V606" (kadastra Nr. 6080 005 0057) Ķepovas 

pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6080 005 2001 divos zemes gabalos 4,0 ha 

un 0,2 ha. 

2. Atdalīto zemes vienību 4,0 ha (kadastra apzīmējums 6080 005 0061) saglabāt nekustamā 

īpašuma “Autoceļš V606” sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 

1101. 

3. Izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “V606 robeža”, iekļaujot tajā atdalīto zemes 

vienību ar platību 0,2 ha (kadastra apzīmējums 6080 005 0062) un noteikt nekustamā 

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

zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 

 

Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 005 2001 sadales shēma. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

9.§ 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

9.1. I. B. Konstantinovas pagastā 

  

 Izskatot I. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.05.2017.) un pamatojoties uz 

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

personas zemes nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 
 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0023 (9,1 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar I. B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

9.2. I. M. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot I. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 31.05.2017.) un pamatojoties uz 

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

personas zemes nomu”,   

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 
 

1. Pagarināt I. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 0,2 ha lielu platību no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 001 3101 un 2,8 ha no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 001 3104 personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām.  

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

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

M.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 9.3. M. A. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot M. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.06.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 



1. Pagarināt M. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu  6050 003 0249 (2,2 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

M. A.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 9.4. V. S. Svariņu pagastā 

  

 Izskatot V. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.06.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

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

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem  6090 002 0033 (6,2 ha) un 6090 002 0058 (1,7 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

V. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

 9.5. M. D. Svariņu pagastā 

  

 Izskatot M. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.06.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt M. D. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6090 006 0042 (8,7 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar 

M. D.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 9.6. I. B. Svariņu pagastā 

  

 Izskatot I. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.06.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0506 (2,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar I. 

B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

10.§ 

Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0315 un būvēm, kas atrodas uz zemes 

gabala, piešķirt adresi Krasta iela 13, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov. 

2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0422 un būvēm, kas atrodas uz zemes 

gabala, piešķirt adresi Jaunā iela 9, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

11.§ 

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” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „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 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. Bērziņu pagasts rezerves zemes fonds 6050 003 0314 0,99 

7. Bērziņu pagasts rezerves zemes fonds 6050 003 0321 0,98 

8. Dagdas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6054 001 0226 0,79 

9. Dagdas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6054 005 0185 2,6 

10. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0126 0,52 

11. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 

12. Konstantinovas pagasts rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 

13. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0397 0,24 

14. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0287 0,15 

15. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0187 2,8 

16. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 005 0193 2,1 

17. Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 3375 2,9 

18. Svariņu pagasts zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

6090 001 0228 1,18 

 

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

14.jūlijam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

12.§ 

Par zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

12.1. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot K. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.06.2017.) par atļauju iznomātās 

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

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut K. R.  nodot apakšnomā SIA “Akmeņi VVF”, zemes gabalus Ezernieku pagastā ar  

kadastra apzīmējumu 6056 001 0139 (1,5 ha) un 2,7 ha lielu platību no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6056 001 077 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. 

 

 

12.2. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot S. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.06.2017.) par atļauju iznomātās 

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

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 



1. Atļaut S. D. nodot apakšnomā M. A. zemes gabalu Bērziņu pagastā ar  kadastra 

apzīmējumu 6050 003 0175 (1,0 ha) līdz 2022.gada 30.aprīlim 

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. 

 

 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

“Bērzi” Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot P. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.06.2017.) par  īpašuma “Bērzi” 

sadali un pamatojoties uz likuma 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, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Bērzi”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 004 0033, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Bērzi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 004 

0206 (4,5 ha) nosaukumu “Jaunbērzi”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no lauksaimniecības zeme uz  mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Cerības”, Andrupenes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot N. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.06.2017.) un pamatojoties uz 

Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Cerības”, sadalot zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6042 010 0027 divos zemes gabalos 0,7 ha un 8,3 ha platībā. 

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

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

Pielikumā: 

1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0027 sadales shēma uz vienas 

lapas.                                                                                  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 



15.§ 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam “Sienāži” Andrupenes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 20.06.2017.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, 

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

izstrādes noteikumi”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ZIP_60420080051_20170619 

nekustamajam īpašumam “Sienāži”, Andrupenes pagastā, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6042 008 0051, ko izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Maritana Gužva, 

sertifikāts BA-181. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0297 (projektētā platība 

1,0 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Sienāži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0298 (projektētā platība 

7,6 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Romaks” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

16.§ 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

16.1. īpašumam ar kadastra Nr. 6054 004 0207 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, “Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 1. panta 14. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ:  
 

Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6054 004 0207, Dagdas pagastā nosaukumu 

“Gruduļi”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

16.2. īpašumam ar kadastra Nr. 6056 003 0035 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, “Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 1. panta 14. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 



dome NOLEMJ:  
 

Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6056 003 0035, Ezernieku pagastā nosaukumu 

“Silavas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  1 lapas. 

 

 

17.§ 

Par Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju izveidošanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

17.1. Administratīvās komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu, 61.pantu 

un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

 

- Edgars TJARVE; 

- Jānis STIKUTS; 

- Jolanta ZVIDRIŅA; 

- Žanna AIŠPURE; 

- Aivars KLISMETS. 

 

 

17.2. Dzīvokļu jautājumu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 

61.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāti A.Trūlis, R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Dzīvokļu jautājumu komisiju šādā sastāvā: 

 

- Raitis AZINS; 

- Elita BOHĀNE; 

- Elita TRŪLE; 

- Diāna MACUĻEVIČA;  

- Romualda DEMIDA; 

- Antoņina ADILEVIČA;  

- Sarmīte LOCE.  

 

 

17.3. Ētikas komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 

61.pantu, 



atklāti balsojot: „par” – 8 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, 

A.Trūlis, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

P.Tukišs, A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Ētikas komisiju šādā sastāvā: 

 

- Aivars PLOTKA;  

- Pēteris TUKIŠS; 

- Olga GOLUBE; 

- Juris PRILUCKIS; 

- Ruta PUDNIKA. 

 

17.4. Zemes jautājumu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 

61.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Zemes jautājumu komisiju šādā sastāvā: 

 

- Juris PRILUCKIS; 

- Valērijs MASJUKS; 

- Aivars KLISMETS; 

- Jolanta PAULIŅA; 

- Ainārs STREĻČS. 

 

 

17.5. Zemes nomas tiesību izsoles komisijas izveide 

 

Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas 

laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas noteikumu izpildi, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 61.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (R.Azins, A.Gžibovskis, I.Plesņa, A.Plotka, A.Trūlis, P.Tukišs, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Zemes nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Juris PRILUCKIS;  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis STIKUTS; 

Komisijas locekļi : 

- Jolanta PAULIŅA; 

- Raimonds NIPERS; 

- Arvīds OZOLIŅŠ. 

 

 

17.6. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveide 

 

Lai veiktu likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.
1 

pantā noteikto, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 61.pantu,   



atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, 

A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju  šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Juris PRILUCKIS;  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valērijs MASJUKS;  

Komisijas locekļi: 

- Aivars PLOTKA; 

- Jolanta PAULIŅA; 

- Diāna MACUĻEVIČA. 

 

 

17.7. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 

61.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

A.Trūlis, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Aivars TRŪLIS; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Sandra VIŠKURE; 

Komisijas locekļi: 

- Artjoms GEKIŠS; 

- Diāna MACUĻEVIČA. 

 

 

17.8.  Iepirkumu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 24)punktu, 61.pantu 

un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,  

Atklāti balsojot: „par” – 7 (R.Azins, A.Gžibovskis, I.Plesņa, A.Plotka, A.Trūlis, P.Tukišs, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

2. Izveidot Iepirkumu komisiju šādā sastāvā : 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Artjoms GEKIŠS; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ēriks ČAPLINSKIS; 

Komisijas locekļi:  

- Raimonds NIPERS; 

- Aivars KLISMETS; 

- Ligita NAGĻA; 

- Jānis STIKUTS; 

- Ināra TUKIŠA. 

2.  Noteikt, ka Iepirkumu komisijas sekretāra pienākumus veiks komisijas locekle Ināra 

TUKIŠA. 

 



 

17.9. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 24)punktu un 

61.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, 

A.Trūlis, P.Tukišs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

I.Plesņa, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Inese PLESŅA; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Marija MICĶEVIČA; 

Komisijas locekļi : 

- Sandra VIŠKURE; 

- Olga GOLUBE; 

- Ēriks ČAPLINSKIS. 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu zaudē spēku Dagdas novada domes 

18.07.2013. lēmums „Par interešu izglītības programmu un mērķdotācijas sadales 

komisijas izveidošanu” (prot. Nr.13, 13.§). 

 

 

18.§ 

Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas  

termiņa noteikšanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2017.gada 15.augustam. 

2. Noteikt, ka Dagdas novada vēlēšanu komisijas skaitliskais sastāvs – 7 locekļi. 

3. Paziņojumu ievietot pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv, informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas”,  izlikt redzamā vietā pie Dagdas novada pašvaldības ēkas un 

pagastu pārvalžu ēkām.  

 

 

19.§ 

Par Dagdas novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

19.1. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē  

 

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.pantu, 

http://www.dagda.lv/


atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Deleģēt Domes priekšsēdētāju Aivaru TRŪLI pārstāvēt Dagdas novada pašvaldību 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

 

 

19.2. Latvijas Pašvaldību savienības komitejās  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 24)punktu, sakarā ar to, 

ka Dagdas novada pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS) biedrs, 

 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. LPS Finanšu un ekonomikas komitejā deleģēt   

- Domes priekšsēdētāju Aivaru TRŪLI,   

- Finanšu nodaļas vadītāju Ēriku ČAPLINSKI. 

 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

2. LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejā deleģēt  

- Domes deputāti Olgu GOLUBI, 

- VSPC “Dagda” vadītāju Andri BADŪNU. 

 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

3. LPS Izglītības un kultūras komitejā deleģēt 

- Domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru VIŠKURI, 

- Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Mariju MICĶEVIČU. 

 

19.3. Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 27)punktu, sakarā ar to, 

ka Dagdas novada pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas biedrs, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

Deleģēt Artjomu GEKIŠU pārstāvēt Dagdas novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību 

Izpilddirektoru asociācijā. 

 

 

19.4. Biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””  
 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 27)punktu, sakarā ar to, 

ka Dagdas novada pašvaldība ir biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme”” biedrs, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Deleģēt Domes priekšsēdētāju Aivaru TRŪLI pārstāvēt Dagdas novada pašvaldību 

biedrībā “Eiroreģions “Ezeru zeme””. 

 

 

19.5.  Biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 27)punktu, sakarā ar to, 

ka Dagdas novada pašvaldība ir biedrības “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs” biedrs, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Deleģēt Domes priekšsēdētāju Aivaru TRŪLI pārstāvēt Dagdas novada pašvaldību 

biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”. 

 

 

19.6.  Nodibinājuma „Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam” valdes 

iecelšana 

 

Saskaņā ar Nodibinājuma “Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam”  

(turpmāk - Nodibinājums)  statūtu 7.1. punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta  pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (R.Azins, A.Gžibovskis, I.Plesņa, V.Stikuts, A.Trūlis, P.Tukišs, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti 

V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Ievēlēt Nodibinājuma valdi uz 3 gadiem šādā sastāvā: 

1. Aivars PLOTKA – Nodibinājuma valdes priekšsēdētājs; 

2. Raimonds NIPERS – Nodibinājuma valdes loceklis; 

3. Ligita NAGĻA - Nodibinājuma valdes loceklis. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:50. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                          A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2017.gada 27.jūnijā 

 

 


