
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

 
Dagdas novada  Dagdā Nr. 14 2017.gada 28.septembrī 

                                                                                                                                                           

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 – 

13 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Juris Kavuns, Vija Nipere, Raimonds Nipers (no plkst.15:07), Inese Plesņa, 

Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis; attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita 

Nagļa; ekonimiste Ināra Tukiša; juriste Diāna Macuļeviča; nekustamā īpašuma speciālists 

Valērijs Masjuks; būvvaldes vadītājs Aivars Klismets; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska; datorspeciālists 

Gints Runis. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Sandra Viškure (slimības dēļ), Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar  jautājumu “Par 

projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas – zakristijas telpas 

atjaunošana” atbalstīšanu” un skatīt to pēc 1.jautājuma, jo abiem jautājumiem ir viens 

ziņotājs.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu  34. Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas – zakristijas telpas atjaunošana” atbalstīšanu  un skatīt to 

pēc 1.jautājuma. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina no sēdes darba kārtības svītrot 33. jautājumu - 

“Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.”  sakarā ar 

izpilddirektora prombūtni. 

 



atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Svītrot no domes sēdes darba kārtības jautājumu 33. Pārskats par pašvaldības veikto 

darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā.  

2. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā.  

3. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

4. Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par parāda piedziņu. 

5. Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros. 

6. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 

01.09.2017. 

7. Par siltumapgādes tarifiem 2017./2018.g. apkures sezonā. 

8. Par vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” suvenīru cenrādi.  

9. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2017.  

10. Par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem. 

11. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Rēzeknes ielā 13, Dagdā. 

12. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā. 

13. Par Dagdas novada domes 24.08.2017. lēmuma “Par pašvaldības automašīnas LADA 

NIVA 4x4 izsoli” precizēšanu. 

14. Par pašvaldības automašīnas Hyundai Accent atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu. 

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.  

16. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Alejas ielā 10A, Dagdā. 

17. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Alejas ielā 12 un 14, Dagdā. 

18. Par Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā objekta – cirsmu 

nodošanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

19. Par VSPC “Dagda” caurlaides ēkas Brīvības ielā 29, Dagdā, nojaukšanu. 

20. Par grozījumiem 28.04.2017. zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.7.1/17/5 ar SIA “Bite 

Latvija”. 

21. Par grozījumiem Andrupenes pagasta pārvaldes skolēnu autobusa maršrutā. 

22. Par konkursu “Dagdas novada Gada cilvēks”. 

23. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

25. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

26. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Kļavas” Dagdas pagastā. 

29. Par mantojuma zemes platības izmaiņu. 

30. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

31. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam “Cerības” Andrupenes pagastā. 

32. Adresācijas jautājumi. 

33. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.  

34. Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas – zakristijas telpas 

atjaunošana” atbalstīšanu.     

 

 

 



1. § 

Par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā 

/Ziņo L.Nagļa/ 

 

1.1.  pieteikums “Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Dagdas pilsētā” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Dagdas 

pilsētā” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 

2.1.rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.1.rīcībā 

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

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu 

“Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Dagdas pilsētā”  ar kopējām izmaksām EUR 

26 247,59, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas EUR 26 247,59. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 2 624,76 un priekšfinansējumu EUR 26 247,59. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 26 247,59. 

 

 

1.2.  pieteikums “Skaņas aparatūras iegāde Dagdas tautas namam- kvalitatīvai kultūras 

aktivitāšu īstenošanai” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Skaņas aparatūras iegāde Dagdas tautas namam- 

kvalitatīvai kultūras aktivitāšu īstenošanai.”” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona 

partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (A.Plotka, 

R.Nipers) , Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2.rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta 

pieteikumu “Skaņas aparatūras iegāde Dagdas tautas namam- kvalitatīvai kultūras 

aktivitāšu īstenošanai”  ar kopējām izmaksām EUR 11 867,99, t.sk. kopējās attiecināmās 

izmaksas EUR 10 000,00 un neattiecināmās izmaksas EUR 1 867,99. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 1 000,00 un projekta neattiecināmās izmaksas EUR 1 867,99 un 

priekšfinansējumu EUR 11 867,99. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 11 867,99. 

 

 

1.3.  pieteikums “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

un profesionālās darbības pilnveidei” 



 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai un profesionālās darbības pilnveidei” iesniegšanai biedrības 

“Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (A.Plotka, J.Kavuns, 

R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2.rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta 

pieteikumu “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un 

profesionālās darbības pilnveidei” ar kopējām izmaksām EUR 16 966,74, t.sk. kopējās 

attiecināmās izmaksas EUR 10 000,00 un neattiecināmās izmaksas EUR 6 966,74. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 1 000,00 un projekta neattiecināmās izmaksas EUR 6 966,74 un 

priekšfinansējumu EUR 16 966,74. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 16 966,74. 

 

 

1.4.  pieteikums “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot instrumentālo klasi 

Dagdas novadā” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot 

instrumentālo klasi Dagdas novadā” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 

izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta 

pieteikumu “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot instrumentālo klasi Dagdas 

novadā”  ar kopējām izmaksām EUR 9 284,62. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā: 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 928,46 un priekšfinansējumu EUR 9 284,62. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 9 284.62. 

 

 

1.5.  pieteikums “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības iesaisti kultūras 

attīstības iniciatīvās” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības 

iesaisti kultūras attīstības iniciatīvās” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 

izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 



atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, V.Nipere, 

I.Plesņa, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (O.Golube, R.Nipers, A.Plotka, 

V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta 

pieteikumu “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības iesaisti kultūras attīstības 

iniciatīvās”  ar kopējām izmaksām EUR 8 375,00. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā: 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 837,50 un priekšfinansējumu EUR 8 375,00. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 8 375,00. 

 

 

1.6.  pieteikums “Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Dagdas novada bērniem 

un skolēniem, iegādājoties tautas tērpus” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana 

Dagdas novada skolēniem, iegādājoties tautas tērpus” iesniegšanai biedrības “Krāslavas 

rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (J.Kavuns, R.Nipers, 

A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt 

projekta pieteikumu “Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Dagdas novada 

skolēniem, iegādājoties tautas tērpus”  ar kopējām izmaksām EUR 9 130,50. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā: 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 913,05 un priekšfinansējumu EUR 9 130,50. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 9130,50. 

 

 

1.7.  pieteikums “Skaņas aparatūras iegāde Asūnes tautas namam sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības kvalitātes nodrošināšanai” 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Skaņas aparatūras iegāde Asūnes Tautas namam 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības kvalitātes 

nodrošināšanai” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu 

konkursā 2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (J.Kavuns, 

R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā 

“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta 

pieteikumu “Skaņas aparatūras iegāde Asūnes Tautas namam sabiedrisko aktivitāšu 



dažādošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības kvalitātes nodrošināšanai”  ar 

kopējām izmaksām EUR 4 994,88. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā: 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb EUR 499,49 un priekšfinansējumu EUR 4 994,88. 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.g. budžetā Projekta finansējuma summu EUR 4 994,88. 

 

 

2. § 

Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Veicot Dagdas novada pašvaldības ceļu apsekošanu dabā, izvērtējot atsevišķu ceļu 

posmu izmantošanu un turpmāku uzturēšanas lietderību, saskaņā ar Ministru kabineta 

2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 

kārtība” 11.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 1 (R.Azins),  „atturas” – 2 

(R.Nipers, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā, izslēdzot no tā ceļu posmus 

saskaņā ar sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Ceļu meistaram A.Belkovskim mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un 

iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldības ceļu 

reģistrā. 

 

 

3. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

3.1.  par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli Brīvības ielā 1-15, Dagdā  

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 12.septembra lēmumu par 

īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli Brīvības ielā 1 – 15, Dagdā, pamatojoties uz likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pārslēgt īres līgumu uz dzīvokli Brīvības ielā 1 – 15, Dagdā uz V. L. vārda uz 1gadu – 

līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt telpu īres līgumu ar V. L.. 

 

 

3.2.  par īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli “Saulītes”-3, Šķaunē 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 12.septembra lēmumu par 

īres līguma pārslēgšanu uz dzīvokli “Saulītes”-3, Šķaunē, pamatojoties uz likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  



atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pārslēgt īres līgumu uz dzīvokli “Saulītes”-3, Šķaunē uz L. L. vārda uz 1gadu – līdz 

2018.gada 31.oktobrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt telpu īres līgumu ar L. L.. 

 

 

3.3.  dzīvojamās platības izīrēšana M. M. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 12.septembra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu M. M., 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt M. M. pašvaldības dzīvokli Dagdā, Liepājas ielā 2-4 (1-istabas)  uz 1 gadu – līdz 

2018.gada 31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt telpu īres līgumu ar M. M.. 

 

 

3.4.  par īres līguma pagarināšanu G. D. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 12.septembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu G. D., 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt G. D. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 – 9, Asūnē līdz 2018.gada 

31.oktobrim. 

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

telpas īres līguma pagarināšanu ar G. D.. 

 

 

4. § 

Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par parāda piedziņu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

4.1.  pret SIA “Zaļās enerģijas aģentūra” 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas  4.punktu, 21.panta   

pirmās daļas 27.punktu,  



atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, V.Nipere, 

R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Iesniegt tiesā prasības pieteikumu pret SIA “Zaļās enerģijas aģentūra” par telpu nomas, 

zemesgabala nomas un nokavējuma naudas parāda piedziņu EUR 3913,96 (trīs tūkstoši 

deviņi simti trīspadsmit euro un 96 centi) apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.2.  pret R. V. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas  4.punktu, 21.panta   

pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Iesniegt tiesā prasības pieteikumu pret R. V. par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu 

maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 155,13 (viens simts piecdesmit pieci euro 13 

centi) apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.3.  pret A. P. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas  4.punktu, 21.panta   

pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Iesniegt tiesā prasības pieteikumu pret A. P. par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu 

maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 209,92 (divi simti deviņi  euro 92 centi) apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

4.4.  pret A. Š. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas  4.punktu, 21.panta   

pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Iesniegt tiesā prasības pieteikumu pret A. Š. par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu 

maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 568,70 (pieci simti sešdesmit astoņi  euro 70 

centi) apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



5. § 

 Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros  

/Ziņo A.Pudniks/ 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību  kārtība” 13.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus 2017/6 „Par licencēto 

makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros”.  

2. Kancelejai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2017/6 ar pielikumu un paskaidrojuma rakstu pavisam uz 

13 lapām. 

 

 

6. § 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai  

no 01.09.2017. 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 

g)apakšpunktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, V.Nipere, 

I.Plesņa, V.Stikuts, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (O.Golube, R.Nipers, A.Plotka, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc 

naudas plūsmas 2016.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.septembra. 

Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas. 

 

 

7. § 

Par siltumapgādes tarifiem 2017./2018.gada apkures sezonā 

/Ziņo I.Tukiša; I.Plesņa, V.Stikuts/ 

 

7.1.  pakalpojuma sniegšanai Asūnē 

 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2016./2017.gada apkures 

sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām 

siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,  

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

A.Viškurs), „pret” – 2 (I.Plesņa, V.Stikuts),  „atturas” – 4 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 

1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2017./2018.gada apkures sezonā par Asūnes 

pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1 

kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā): 

 

Maksātājs EUR/m
2
 

(bez PVN) 

PVN * EUR/m
2
 

(ar PVN) 

Fiziskas personas 1,40 0,17 1,57 

Juridiskas personas 1,40 0,29 1,69 

*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21% 

 

2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu  0,1 % apmērā no parāda 

summas. 

3. Asūnes pagasta pārvaldei informēt  lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par 

norēķinu kārtību. 

 

 

7.2.  pakalpojuma sniegšanai Šķaunē 

 

Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2016./2017.gada 

apkures sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām 

siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,   

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

A.Viškurs), „pret” – 2 (I.Plesņa, V.Stikuts),  „atturas” – 4 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2017./2018.gada apkures sezonā par 

Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās 

platības 1 kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā): 
 

Maksātājs EUR/m
2
 

(bez PVN)* 

Fiziskas personas 1,10 

Juridiskas personas 1,10 

*- Šķaunes pagasta pārvalde nav PVN maksātājs  

 

2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR no viena cilvēka mēnesī,   vai 

1,42  EUR/m
3
. 

3. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda 

summas. 

4. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties 

par norēķinu kārtību. 

 

 

7.3.  pakalpojuma sniegšanai Pasta ielā 33A, Dagdā 

 

Izskatījusi Finanšu nodaļas sniegto informāciju par 2016./2017.gada apkures sezonas 

faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām siltumapgādes 

nodrošināšanai ēkai Pasta ielā 33A, Dagdā,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,   

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, V.Nipere, 



I.Plesņa, V.Stikuts, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (O.Golube, R.Nipers, A.Plotka, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2017./2018.gada apkures sezonā par 

pašvaldības piegādāto siltumenerģiju lietotājiem Pasta ielā 33A, Dagdā,  par 

apkurināmās platības 1 kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā): 
 

Maksātājs EUR/m
2
       

(bez PVN) 

PVN * EUR/m
2
        

(ar PVN) 

Fiziskas personas 1,42 0,17 1,59 

Juridiskas personas 1,42 0,30 1,72 

*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21% 

 

2. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda 

summas. 

 

 

8. § 

Par vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” suvenīru cenrādi 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

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

g)apakšpunktu,   

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” 

2017.gadā iegādāto suvenīru cenrādi no 2017.gada 1.oktobra. 

Pielikumā: Centra “Ķepa” suvenīru cenrādis uz 1 lapas.  

 

 

9. § 

Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2017.  

/Ziņo I.Tukiša; I.Plesņa, V.Stikuts, A.Gžibovskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu un 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 6., 24. un 44.punktu,  kā arī pašvaldības 24.08.2017. noteikumiem “Par valsts 

budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”,   

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, J.Kavuns, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu 

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

nepiedalās deputāti I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, R.Nipers, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 

2017.gada 1.septembra: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

Algas  

likme  

Amata 

likmju 

Darba 

samaksa par 



01.09.2017. (EUR) skaits amatu 

(EUR) 

1.1. Dagdas vidusskolas direktors 375 1165,64 1 1165,64 

1.2. Ezernieku vidusskolas 

direktors 

175 1200 0,672 806,40 

1.3. Andrupenes pamatskolas 

direktors 

59 900 0,6 

 
540,- 

1.4. Andzeļu pamatskolas direktors 43 900 0,5 450,- 

1.5. Asūnes pamatskolas direktors 37 900 0,4 360,- 

1.6. Šķaunes pamatskolas direktors 36 900 0,4 360,- 

1.7. Konstantinovas sākumskolas 

direktors 

28 900 0,3 270,- 

 

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 

2017.gada 1.septembri: 
 

 Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2017. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Piemaksa par 

darbu īpašos 

apstākļos, 

20% (EUR) 

Darba 

samaksa  

(EUR) 

Aleksandrovas 

internātpamatskolas direktors 
87 1000 1 200 1200,- 

 

 

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu 

ar 2017.gada 1.septembri:  
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2017. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Darba 

samaksa par 

amatu 

(EUR) 

3.1. Dagdas Mūzikas un mākslas 

skolas direktors 
137 950 1 950,- 

3.2. Dagdas novada Sporta skolas 

direktors 
115 950 1 950,- 

 

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 

2017.gada 1.septembri: 
 

  Amata nosaukums Audzēkņu 

skaits uz 

01.09.2017. 

Algas 

likme 

(EUR) 

Amata 

likmju 

skaits 

Darba 

samaksa par 

amatu 

(EUR) 

4.1. Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Saulīte” 

vadītājs 

 

141 

 
950 1 950,- 

4.2. Andrupenes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Avotiņš” 

vadītājs 

 31 900  0,4  360,- 

 

 

 



10. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžetā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem, 

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

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (J.Kavuns, O.Golube, V.Stikuts, R.Nipers, A.Plotka, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2017/7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2017/7  ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām. 

 

 

 

11. § 

Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Rēzeknes ielā 13, Dagdā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā izsole 

netiks rīkota, jo 04.09.2017. tika saņemts pieteikums no B. G. par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā, kā arī 

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

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

P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (J.Kavuns, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka), 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā pārdošanu B. G. par nosacīto cenu 

EUR 1 400,- (viens tūkstotis četri simti euro).  

2. Pārtraukt 2014.gada 28.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.DNP/4-1.8/14/11. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12. § 

Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Lapsiņas”, Ķepovas pagastā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

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

izsole netiks rīkota, jo 20.09.2017. tika saņemts pieteikums no P. P. par pirmpirkuma tiesību 

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

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

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

P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (J.Kavuns, O.Golube, V.Stikuts, A.Plotka), 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 



 

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

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

EUR 3 000,- (trīs tūkstoši euro).  

2. Pārtraukt 2008.gada 20.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.19. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13. § 

Par Dagdas novada domes 24.08.2017. lēmuma (prot.Nr.13., 9.§) precizēšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Sakarā ar to, ka pieņemot 24.08.2017 lēmumu “Par pašvaldības automašīnas LADA 

NIVA 4x4 izsoli” (sēdes prot.Nr.13, 9.§), tika pieļauta neprecizitāte, nosakot kustamās mantas 

nosacīto cenu bez pienākuma mantas ieguvējam papildus nosacītajai cenai veikt PVN 

samaksu, ir nepieciešams precizēt nosacīto cenu, kā arī apstiprināt jaunus izsoles noteikumus. 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Dagdas novada domes 24.07.2017. lēmumu 

“Par pašvaldības autotransporta LADA NIVA 4X4 atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.12, 16.§), 

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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, V.Nipere, 

R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Precizēt Dagdas novada domes 24.08.2017. lēmumu (sēdes prot.Nr.13, 9.§) “Par 

pašvaldības automašīnas LADA NIVA 4x4 izsoli”, izsakot tā lemjošo daļu sekojošā 

redakcijā: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4, nosacīto cenu 

EUR 830,- (astoņi simti trīsdesmit euro), papildus paredzot PVN samaksu.  /Novērtēšanas 

akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4, izsoles 

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

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

14. § 

Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Hyundai Accent  

atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu 

/ Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Dagdas novada dome 2017.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu ,,Par automašīnas Hyundai 

Accent pārdošanu par brīvu cenu” (sēdes prot.Nr.12.,15.§). Pašvaldības kustamās mantas 

iegādei noteiktajā termiņā neviens nepieteicās, kustamā manta nav pārdota. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 9.panta otro daļu, 

37.panta pirmās daļas 1) punktu,  

http://www.dagda.lv/


atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, V.Nipere, 

R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu – automašīnu Hyundai Accent, valsts 

reģistrācijas numurs FU7871, par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – automašīnas Hyundai Accent pārdošanas cenu 50,00 EUR 

(piecdesmit euro un 00 centi) + PVN 21%. 

3. Publicēt paziņojumu par minētās automašīnas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par transportlīdzekļa Hyundai Accent pirkšanu 

iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā piecu darba dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas. 

4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas transportlīdzekli piesakās 

pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

 

 

15. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Silavas”, Ezernieku pagastā, kadastra numurs 

6056 003 0035, 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 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, P.Tukišs, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti 

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

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Silavas”, Ezernieku pagastā, kadastra 

numurs 6056 003 0035, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

6056 003 0153 (0,97 ha) un 6056 003 0154 (2,25 ha), pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Juris KAVUNS  – Domes deputāts; 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Raimonds NIPERS  – Domes deputāts;   

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Silavas”, Ezernieku pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

16. § 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

Alejas ielā 10A, Dagdā 

http://www.dagda.lv/


 /Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

1. Dagdas novada pašvaldībā 2017.gada 8.septembrī saņemts iesniegums no V. O. 

pilnvarotās personas A. K. (pilnvaru izdevusi zvērināta notāre Elvija Paļuma Daugavpilī, 

16.10.2014.) par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6009 001 0087,  Alejas ielā 10A, 

Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala 1081 kv.m. platībā, atsavināšanu. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1. zemes gabals patlaban netiek lietderīgi izmantots; 

2.2. blakus minētajam zemes gabalam atrodas infrastruktūras objekti – kapi ar  kapliču, 

pasta ēka, autoserviss – kuru pakalpojumi ir pieprasīti un intensīvi izmantoti, tāpēc 

pie minētajiem objektiem ir apgrūtināta piebraukšana un perspektīvā nepieciešama 

autostāvvietas izbūve;  

2.3. atsavināmais nekustamais īpašums pašvaldības teritorijas plānojumā Dagdas pilsētā 

paredzēta kā jaukta centra apbūves teritorija, kurā atļauta autonovietnes izbūve; 

2.4. atsavināmais īpašums nepieciešams infrastruktūras uzlabošanai – autostāvvietas 

ierīkošanai. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa noteic, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 

teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 

plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 

nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai; 

4. Ņemot vērā augstāk minēto, lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldību 

funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, 

attīstības plānošanas dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 

nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, kā arī lai pildītu 15.panta 2) punktā 

noteikto – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu), 

pamatojoties uz likuma 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var 

lemt par nekustamās mantas iegūšanu īpašumā, 

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, I.Plesņa, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – 2 (V.Nipere, R.Nipers),  „atturas” – 1 (A.Plotka), 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz V. O. piederošo nekustamo īpašumu, zemes gabalu, kas 

atrodas Dagdā, Alejas ielā 10A ar kopējo platību 1081 m
2
 (kadastra Nr.6009 001 0087), 

par Līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 1081 EUR (viens tūkstotis 

astoņdesmit viens euro).  

2. Lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniecei V. O. un pilnvarotai personai A. K.. 

3. Pašvaldības Juridiskajai nodaļai, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās 

nosacījumiem, nodrošināt pirkuma līguma sagatavošanu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  

4. Pašvaldības Finanšu nodaļai līgumā norādīto summu samaksāt pārdevējam atbilstoši 

Līguma nosacījumiem.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

17. § 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

Alejas ielā 12 un 14, Dagdā 

 /Ziņo Ē.Čaplinskis / 



 

1. Dagdas novada pašvaldībā 2017.gada 8.septembrī saņemts iesniegums no V. O. 

pilnvarotās personas A. K. (pilnvaru izdevusi zvērināta notāre Elvija Paļuma Daugavpilī, 

16.10.2014.) par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6009 001 0074,  Alejas ielā 12 

un 14, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala 4462 kv.m. platībā, 

atsavināšanu. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2.1. uz atsavināmā zemes gabala atrodas divas dzīvojamās mājas – Alejas ielā 12 -  daļēji 

privatizēta 5-dzīvokļu māja, no kuriem 2 dzīvokļi piederīgi pašvaldībai, un Alejas 

ielā 14 – privatizēta 2-dzīvokļu māja; 

2.2. lielākā daļa no zemes gabala patlaban netiek lietderīgi izmantota; 

2.3. blakus minētajam zemes gabalam atrodas infrastruktūras objekti – kapi ar  kapliču, 

pasta ēka, autoserviss – kuru pakalpojumi ir pieprasīti un intensīvi izmantoti, tāpēc 

pie minētajiem objektiem ir apgrūtināta piebraukšana un perspektīvā nepieciešama 

autostāvvietas izbūve;  

2.4. atsavināmais nekustamais īpašums pašvaldības teritorijas plānojumā Dagdas pilsētā 

paredzēta kā jaukta centra apbūves teritorija, kurā atļauta autonovietnes izbūve; 

2.5. atsavināmais īpašums nepieciešams infrastruktūras uzlabošanai – autostāvvietas 

ierīkošanai. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa noteic, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 

teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 

plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 

nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai; 

4. Ņemot vērā augstāk minēto, lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldību 

funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, 

attīstības plānošanas dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 

nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, kā arī lai pildītu 15.panta 2) punktā 

noteikto – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu), 

pamatojoties uz likuma 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var 

lemt par nekustamās mantas iegūšanu īpašumā, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, I.Plesņa, 

V.Stikuts, A.Viškurs), „pret” – 2 (V.Nipere, R.Nipers),  „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz V. O. piederošo nekustamo īpašumu, zemes gabalu, kas 

atrodas Dagdā, Alejas ielā 12 un 14 ar kopējo platību 4462 m
2
 (kadastra Nr.6009 001 

0074), par Līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 4462 EUR (četri 

tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro).  

2. Lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniecei V. O. un pilnvarotai personai A. K.. 

3. Pašvaldības Juridiskajai nodaļai, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās 

nosacījumiem, nodrošināt pirkuma līguma sagatavošanu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  

4. Pašvaldības Finanšu nodaļai līgumā norādīto summu samaksāt pārdevējam atbilstoši 

Līguma nosacījumiem.  

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektoru. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



18. § 

Par Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā objekta – cirsmu 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs ziņo, ka sakarā ar 

2017.gada 20.aprīļa Dagdas novada pašvaldības domes sēdē pieņemto lēmumu “Par 

pašvaldības īpašuma objekta – cirsmas atsavināšanu Šķaunes pagastā” (prot.Nr.5., 28.§) ir 

sagatavota dokumentācija īpašuma “Vijolītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6092 

006 3305 esošā meža cirsmas 1.kvartāla 10.nogabala (5 ha) un 1.kvartāla 35.nogabala (5 ha) 

nodošanu atsavināšanai. Saskaņā ar Valsts meža dienesta izsniegtu Apliecinājumu 

Nr.1088485 koku ciršanai, zemes vienībai “Vijolītes” 1.kvartāla 10.nogabalam noteikts cirtes 

izpildes veids – galvenā kailcirte, izcērtamā platība 4,99 ha un 1.kvartāla 35.nogabalam 

noteikts cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte, izcērtamā platība 5 ha. Saskaņā ar sertificēta 

vērtētāja cirsmas novērtējumu, zemes vienībā “Vijolītes” ar kadastra apzīmējumu 6092 006 

3305, izcērtamo koku vērtība 1.kvartāla 10.nogabala un 1.kvartāla 35.nogabalam ir EUR 

42 750. Minētajā nekustamajā īpašumā “Vijolītes” nepieciešams veikt augošo koku ciršanu un 

koki iepriekš minētajā platībā nav nepieciešami Dagdas novada pašvaldībai vai tās iestādēm 

normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei. Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka 

meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un 

ierobežo to izplatību.  

Sēdes vadītājs piedāvā balsot par lēmuma projektu rīkot Dagdas novada pašvaldības 

īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības,  kadastra apzīmējums 

6092 006 3305, 1.kvartāla 10. nogabala un 35. nogabala cirsmu pārdošanu mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli. Apstiprināt cirsmu nosacīto cenu EUR 42 750 bez (PVN), saskaņā ar 

sertificēta vērtētāja novērtējumu, izsoles noteikumus un komisiju. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Trūlis, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, I.Plesņa, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, P.Tukišs), atbilstoši 

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

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts. 

 

Lēmums par Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā objekta – 

cirsmu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu nav pieņemts, jo tas nav 

saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

 

19. § 

Par VSPC “Dagda” caurlaides ēkas Brīvības ielā 29, Dagdā, nojaukšanu 

 /Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”  28.08.2017.  vēstuli par 

lēmuma pieņemšanu attiecībā uz iestādes ēku “caurlaides telpa” Brīvības ielā 29, Dagdā, 

ņemot vērā, ka tā ekspluatācijā no 1960.gada, ir fiziski nolietojusies – iekšpuse ir avārijas 

stāvoklī, kā arī daudzu defektu dēļ to nav lietderīgi remontēt un iestādes vajadzībām nav 

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

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 63.punktu, kurš nosaka, ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti, 

budžeta iestāde izslēdz ilgtermiņa ieguldījumus no uzskaites,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 

1. Nojaukt VSPC “Dagda” caurlaides ēku Brīvības ielā 29, Dagdā, kadastra apzīmējums  

6009 002 0357 010. 

2. VSPC “Dagda” pēc ēkas nojaukšanas izslēgt no iestādes uzskaites pamatlīdzekli no 

inventāra konta 1212, inventāra numurs 01010011, uzskaitē no 01.01.1960., atlikusī 

bilances vērtība  - 249,44 EUR. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi VSPC “Dagda” vadītājs A.Badūns. 

 

 

20. § 

Par grozījumiem 28.04.2017. zemesgabala daļas nomas līgumā Nr.7.1/17/5  

ar SIA “Bite Latvija” 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

Ņemot vērā no SIA “Bite Latvija” 2017.gada 22.septembrī saņemto iesniegumu ar 

lūgumu veikt grozījumus 2017.gada 28.aprīlī noslēgtajā nekustamā īpašuma – ūdenstorņa 

“Zīles 1”, Andzeļi, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā daļas un zemesgabala nomas līgumā 

Nr.7.1/17/5, izmainot noteikto zemesgabala platību no 4 kv.m uz 6,25 kv.m, saskaņā ar 

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt starp Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldi un SIA “Bite Latvija” 

2017.gada 28.aprīlī noslēgtajā nekustamā īpašuma – ūdenstorņa “Zīles 1”, Andzeļi, 

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā daļas un zemesgabala nomas līgumā Nr.7.1/17/5 

grozījumus, izsakot līguma 1.punktu šādā redakcijā: 

“ 1. Iznomāt SIA „Bite Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā esošā ūdenstorņa “Zīles 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas 

novads, daļu un zemesgabalu 6,25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6044 005 0359, 

blakus ūdenstornim aparatūras izvietošanai. ” 

2. Grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā 

Nr.7.1/17/5. 

3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti parakstīt vienošanos par līguma 

grozījumiem. 

 

 

21. § 

Par grozījumiem Andrupenes pagasta pārvaldes skolēnu autobusa maršrutā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis / 

 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagastu pārvaldes autobusa VW 

CRAFTER, valsts reģistrācijas numurs IL 8104, maršruta grafiku skolēnu pārvadāšanai ar 

grozījumiem no 2017.gada septembra. 

Pielikumā: Autobusa maršruta grafiks ar shēmu uz 2 lapām. 

 

 



22. § 

Par konkursu „Dagdas novada Gada cilvēks”  

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Lai stimulētu iedzīvotājus piedalīties novada attīstībā un godinātu novada pozitīvā tēla 

veidotājus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta  2.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, I.Plesņa, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu 

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

nepiedalās deputāti A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:  
 

1. Rīkot konkursu “Dagdas novada Gada cilvēks” (turpmāk - Konkurss). 

2. Apstiprināt Konkursa  nolikumu. /Pielikumā/ 

3. Izveidot Konkursa vērtēšanas komisiju 2017.gada pretendentu vērtēšanai šādā sastāvā: 

 Aivars TRŪLIS – Domes priekšsēdētājs, komisijas vadītājs; 

 Olga GOLUBE – Domes deputāte; 

 Vija NIPERE – Domes deputāte; 

 Aina ODIŅECA – Dagdas novada JIC vadītāja;  

 Guna MALINOVSKA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja; 

 Valentīna AVGUSTOVA – piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Avots” vadītāja; 

 Valērijs BLUSS – SIA “VTV-14” valdes loceklis. 

4. Konkursa balvu fondam novirzīt EUR 2000 no pašvaldības 2017.gada budžetā 

plānotajiem līdzekļiem kultūrai (kods 08.200). 

 

 

23. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

  

23.1. A. P. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.09.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0093 (6,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

A. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23.2.  O. L. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot O. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 31.08.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt O. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0505 (0,43 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 O. L.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23.3. V. K. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot V. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 31.08.2017.) 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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0168 (2,4 ha) ūdenssaimniecības 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 V. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23.4.  J. G. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot J. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.09.2017.) 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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. G. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 011 0115 (1,8 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 J. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23.5.  I. V. Šķaunes pagastā 

  



 Izskatot I. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 07.09.2017.) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0193 (1,7 ha) lauksaimniecības 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. 

V.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

24.1. E. Š. Ķepovas pagastā 

  

 Izskatot E. Š. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 29.08.2017.) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt E. Š. zemes nomas tiesības ar 30.09.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 004 0276 (7,0 ha) Ķepovas pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.2. I. J. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot Ezernieku pagasta pārvaldes 14.09.2017. vēstuli Nr.EZR1.6/17/42, 

(pašvaldībā reģistrēta 15.09.2017.) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt I. J., personas kods 260268-12409, zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6056 002 0055 (7,4 ha) Ezernieku pagastā sakarā ar viņa nāvi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.3. J. V. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 21.09.2017.) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ:   

 

 Izbeigt J. V. zemes nomas tiesības ar 30.09.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6042 004 0568 (0,6 ha) Andrupenes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

25. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

ar A. K. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot A. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.09.2017.) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt A. K. zemes nomas tiesības ar 01.10.2017. līdz 31.12.2022. uz 0,03 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0496 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  

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

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

A. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

26. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

 /Ziņo V.Masjuks / 

 

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

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

17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes 

gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai. 

 

Nr. 

p.k. 
Pagasts Zemes vienības statuss 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

 

Platība 
 

1. Andrupenes 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. Ķepovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6080 004 0209 0,2 

(daļa no z.g.) 

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

15. Svariņu pagasts zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

6090 001 0228 1,18 

 

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

16.oktobrim. 

 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

27.1. “Purenes”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot SIA “Kursa MRU”, reģistrācijas Nr.41203004909, kas uz pilnvaras pamata 

pārstāv īpašuma “Purenes” īpašnieci Annu Korženauskieni, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

04.09.2017.) par  īpašuma “Purenes” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Purenes”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 007 0150, 

sadalei. 

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

010 0145 (5,1 ha) nosaukumu “Purenītes”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27.2. “Senči”, Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot I. M., kura uz pilnvaras pamata pārstāv arī īpašuma “Senči” līdzīpašnieku J. 

M., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 07.09.2017.) par  īpašuma “Senči” 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, 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Senči”, Šķaunes pagastā, kadastra Nr.6092 006 0231, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Senči” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 

0233 (7,4 ha) nosaukumu “Airiņi”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimniecības zeme uz  mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27.3. “Zabari”, Asūnes pagastā 

 

 Izskatot V. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.09.2017.) par īpašuma “Zabari” 

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, 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Zabari”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 001 0014, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Zabari” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 

001 0015 (11,2 ha) nosaukumu “Lakstīgalas”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi no lauksaimniecības zeme uz  mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27.4. “Ērgļi”, Ķepovas pagastā 

 

 Izskatot A. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.09.2017.) par īpašuma “Ērgļi” 

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, 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Nipere, 

I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Ērgļi”, Ķepovas pagastā, kadastra Nr.6080 005 0026, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Ērgļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 003 

0107 (2,0 ha) nosaukumu “Dubrava”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimniecības zeme uz  mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

28. § 



Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Kļavas” Dagdas pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

Izskatot A. O. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 31.08.2017.) un pamatojoties uz 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Kļavas”, atdalot no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6054 004 0025  0,1225 ha lielu platību plānotās meteoroloģisko 

novērojumu stacijas izvietošanai. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

29. § 

Par mantojuma zemes platības izmaiņu 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

 Izskatot M. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.09.2017.), konstatēts: 

 Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemes komisija ar 1997.gada 10.februāra lēmumu 

Nr. 4 ir atzinusi M. V. mantojuma tiesības uz 3,6 ha zemes Bojāru ciemā.  

Atbilstoši NĪVKIS datiem, M.V. lietošanā ar statusu - zeme, par kuru pieņemti zemes 

komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu - ir tikai zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6054 003 0038 0,8 ha platībā. 

 M.V. nomā ir pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6054 

003 0036 (7,76 ha) un 6054 003 0037 (2,0 ha), kuras viņš lūdz iekļaut mantojuma zemes 

sastāvā. 

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 15.panta 5.daļu, kas paredz, ka iestāde 

piemēro vispārējos tiesību principus, ja attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts, 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 187 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka M. V. mantojuma zemes sastāvā tiek iekļautas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6054 003 0036, 6054 003 0037 un 6054 003 0038. 

2. Atcelt Dagdas pagasta padomes 29.07.2008. lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu M.V. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6054 003 0036 un 6054 

003 0037” (protokols Nr.11, 16.§).  

3. Atcelt Dagdas pagasta padomes 18.09.2008. lēmumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6054 003 0036 un 6054 003 0037 piekritību pašvaldībai (protokols 

Nr.14.,13.§). 

4. Ar 31.12.2017. izbeigt M. V. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6054 003 0036 un 6054 003 0037. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



30. § 

Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

30.1. īpašumam ar kadastra Nr. 6054 001 0244 

 

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

valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6054 001 0244, Dagdas pagastā, nosaukumu 

“Kalnavēji”. 

 

 

30.2. īpašumam ar kadastra Nr. 6046 005 0164 

 

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

valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6046 005 0164, Asūnes pagastā, nosaukumu 

“Kalnatorņi”. 

 

 

30.3. īpašumam ar kadastra Nr. 6042 005 0171 

 

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

valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6042 005 0171, Andrupenes pagastā, 

nosaukumu “Mariampole - Zintiņi”. 

 

 

31. § 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam  

“Cerības” Andrupenes pagastā 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

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

reģistrēts 28.08.2017.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 



V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ZIP_60420100027_20170828 

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

apzīmējums 6042 010 0027, ko izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Maritana Gužva, 

sertifikāts BA-181. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0220 (projektētā platība 

0,7 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Cerības” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0221 (projektētā platība 

8,3 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Zaļumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

32. § 

Adresācijas jautājumi 

/Ziņo V.Masjuks / 

 

32.1. par adreses maiņu 

  

 Sakarā ar to, piešķirtās adreses neatbilst Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 14.punkta prasībām, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60760040182 un uz tās atrodošām būvēm mainīt 

adresi no “Zaļmeži”, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. uz Saules iela 

10B, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. Adreses kods 104506076. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60760043159 un uz tās atrodošām būvēm mainīt 

adresi no “Attīrīšanas objekts”, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. uz 

Saules iela 2A, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. Adreses kods 

104505974. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60500030105 un uz tās atrodošām būvēm mainīt 

adresi no ”Drava D”, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov. uz Lauku iela 1A, Porečje, 

Bērziņu pag., Dagdas nov. Adreses kods 105978580. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60500030340 un uz tās atrodošām būvēm mainīt 

adresi no ”Šromi”, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov. uz Skolas iela 2A, Porečje, Bērziņu 

pag., Dagdas nov. Adreses kods 105149042. 

 

 

32.2. par adreses dzēšanu 

 

 Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts un pamatojoties uz Ministru 

Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Šķūņi”, Punduri, Bērziņu pag., Dagdas nov. Adreses 



kods 105144636. 

 

 

33. § 

Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

 

Jautājums svītrots no darba kārtības sakarā ar ziņotāja prombūtni. 

 

 

 

34. § 

Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas - zakristijas 

telpas atjaunošana” atbalstīšanu 

/Ziņo L.Nagļa/ 

 

Sakarā ar Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes (turpmāk – 

Andzeļmuižas draudze) sagatavoto projekta pieteikumu „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas 

baznīcas iekštelpas – zakristijas telpas atjaunošana” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona 

partnerība” izsludinātā projektu konkursā 2.1.rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot 

dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai”, kā arī lūgumu piešķirt līdzekļus līdzfinansējuma nodrošināšanai, saskaņā ar 

pašvaldības 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības 

finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, J.Kavuns, 

V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Andzeļmuižas draudzes projekta „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas 

baznīcas iekštelpas - zakristijas telpas atjaunošana” (turpmāk – Projekts) 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām (EUR 

7202,34) – EUR 720,23. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā : 

1.1. paredzēt pašvaldības 2018.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta līdzfinansējuma summu 

– EUR 720,23. 

1.2. noslēgt līgumu ar Andzeļmuižas draudzi  par Projekta līdzfinansēšanu. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17 : 20. 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                          A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2017.gada 2.oktobrī 

 



APSTIPRINĀTS     

Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 28.septembra sēdē 

(protokols Nr.14, 2.§) 

 

 

Dagdas novada pagastu pārvalžu priekšlikumi 

pašvaldības ceļu reģistra aktualizēšanai 

 

 

Pagasts 
Ceļa 

Nr. 
Nosaukums 

Garums 

esošais 

km 

+ vai – 

km 

Garums pēc 

aktualizācijas 

km 

Andrupenes 
1-27 Murāni - Sloboda 

1.08 -1.08 0.00 

1-32 Lītaunieki-Akmeņdārzs 
0.38 -0.38 0.00 

Andzeļu 
2-9 Artjomovka-Krivina 

3.82 -1.82 2.00 

2-17 Ruduški-Beitāni 
2.78 -1.05 1.73 

Asūnes 
3-12 Ferma-Glušaks 

0.12 -0.12 0.00 

Bērziņu 
4-13 Moroziki-Vidņeva 

0.97 -0.97 0.00 

Dagdas 
- - 

 - - 

Ezernieku 
6-30 Jurkova-Madaras 

0.09 -0.09 0.00 

Konstantinovas 
7-1 Ignatova-Ojatnieki 

6.89 -5.19 1.70 

Ķepovas 

8-6 Neikšāni-L.Katriņiški 
2.73 -0.59 2.14 

8-9 Katriņiški-Barinauci 
0.58 -0.58 0.00 

8-17 Blusova-Ķepova 
2.64 -0.30 2.34 

Svariņu 
- - 

 - - 

Šķaunes 
- - 

 - - 

KOPĀ:  -12.17  

 
 

  Dagdas novada pašvaldības 

  domes priekšsēdētājs                                                                              A.Trūlis 
 

 

Sagatavoja  

ceļu meistars A.Belkovskis 

 



 

APSTIPRINĀTS     

Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 28.septembra sēdē 

(protokols Nr.14, 8.§) 

 

 

 

Ķepovas pagasta pārvaldes 

Vides un kultūras centra “Ķepa” suvenīru cenrādis 

(no 2017.gada 1.oktobra) 

                                                                                               

         

*  2017.gadā iegādātie suvenīri saskaņā ar 04.08.2017. pavadzīmi Nr. D-1189 .  

 

 

  Dagdas novada pašvaldības 

  domes priekšsēdētājs                                                                        A.Trūlis 

 

 

Nr. 

 

Suvenīra nosaukums* 

 

Mērvienība 

Maksa 

(EUR) 

 

1. Piespraude gab.  1,25 

2. Pildspalva gab.       0,70 

3. Krūze gab.       5,60 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 28.septembra sēdē 

(protokols Nr.14, 13.§) 

 

 

 

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4X4. 

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

3. Izsoles laiks: 2017.gada 17.oktobris  plkst.11.00. 

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

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00 

(piektdienās līdz plkst. 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr. 2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 830,-  (astoņi simti trīsdesmit euro). Papildus cenai 

maksājams PVN . 

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 

“Automašīnas LADA NIVA 4X4 izsoles nodrošinājums”. 

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00). 

13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina 

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu. 

14. 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. 

 



15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu, 

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. 

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

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

Administratīvo aktu strīdu komisijai. 

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

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

rezultātu apstiprināšanas. 

18. 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 priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 



 

APSTIPRINĀTS  

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 28.septembra sēdē  

(protokols Nr.14, 22.§) 
 

 

K O N K U R S A 

„DAGDAS NOVADA GADA CILVĒKS” 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu 

 

1. Organizētājs. 

Dagdas novada pašvaldība. 

 

2. Mērķi. 

2.1. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus; 

2.2. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus; 

2.3. Stimulēt ikvienu cilvēku piedalīties novada tālākā attīstībā; 

2.4. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu. 

 

3. Nominācijas. 

3.1. Pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā 

atpazīstamības veicināšanā, piešķir sekojošās nominācijās: 

3.1.1. Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

3.1.2. Pozitīva novada tēla veidošana; 

3.1.3. Ilggadīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, 

radošajā darbā utml.); 

3.1.4. Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu 

jomā; 

3.1.5. Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā; 

3.1.6. Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai 

nozīmīgos pasākumos; 

3.1.7. Citi īpašie nopelni. 

3.2. Kolektīviem (iestādes, uzņēmuma, biedrības, mākslinieciskās pašdarbības u.c. kolektīvi) 

par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā augstāk 

minētajās nominācijās, piešķir pašvaldības apbalvojumu „Gada kolektīvs”. 

 

4. Konkursa izsludināšanas un pretendentu pieteikšanas kārtība. 

4.1. Konkursu izsludina vienu reizi gadā, publicējot paziņojumu par konkursa rīkošanu 

plašsaziņas līdzekļos ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim. 

4.2. Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu publicē Dagdas novada pašvaldības mājaslapā 

www.dagda.lv.  

4.3. Pretendentus nominācijām var pieteikt: 

4.3.1. Dagdas novada domes deputāti; 

4.3.2. Pašvaldības izpilddirektors un nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītāji; 

4.3.3. Darba kolektīvi; 

4.3.4. Reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas; 

4.3.5. Valsts iestāžu, zemnieku saimniecību un uzņēmumu vadītāji; 

4.3.6. Iedzīvotāju grupas. 

4.4. Pretendents nav tiesīgs pieteikt pats savu kandidatūru. 

4.5. Pieteikumā norāda: 

http://www.dagda.lv/


4.5.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai 

nodarbošanās; 

4.5.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums par panākumiem un 

ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā; 

4.5.3. Pieteicējs: 

4.5.3.1. fiziska persona – vārds uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts; 

4.5.3.2. juridiska persona – nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis, e-

pasts; 

4.6. Pieteikumu (Pielikumā) iesniedz līdz kārtējā gada 31.oktobrim, nosūtot uz e-pastu: 

dome@dagda.lv vai iesniedzot Dagdas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 

(Alejas iela 4, Dagda, 1.stāvs) vai pašvaldības sekretārei (Alejas iela 4, Dagda, 2.stāvs). 

4.7. Pieteikumu izvērtēšana: 

4.7.1. Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē ar domes lēmumu izveidota 

konkursa vērtēšanas komisija. Katru gadu komisijas locekļu sastāvs tiek apstiprināts 

atsevišķi. 

4.7.2. Par nomināciju piešķiršanu lemj konkursa vērtēšanas komisija.  Lēmumus 

pieņem atklātā balsojumā ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošais 

viedoklis ir komisijas priekšsēdētājam. 

4.7.3. Apbalvojums tiek piešķirts vienam laureātam katrā nominācijā. 

4.7.4. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā nominācija netiek 

piešķirta. 

4.7.5. Konkursa komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi klātesošie 

komisijas locekļi. 

 

5. Nomināciju godināšana. 

Nominācijas apbalvojumus piešķir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā 

svinīgajā pasākumā. 

 

6. Apbalvojums. 

6.1. Nominācijas apbalvojums laureātam - speciāli veidota Goda zīme; 

6.2. Kopā ar Goda zīmi konkursa laureātiem un dalībniekiem var tikt pasniegta balva 

apstiprinātā balvu fonda ietvaros.  

 

7. Atkārtota pretendēšana. 

Personas, kurām pašvaldības apbalvojums jau piešķirts, uz apbalvojumu atkārtoti var 

pretendēt ne agrāk kā pēc 3 gadiem. 

 
 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                  A.Trūlis 

mailto:dome@dagda.lv


Pielikums 
Konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” nolikumam 

 

 

KONKURSA „Dagdas novada Gada cilvēks” 

 PIETEIKUMA ANKETA  
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

NOMINĀCIJA, KURĀ 

PERSONA/KOLEKTĪVS  TIEK 

IZVIRZĪTS 

 Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

 Pozitīva novada tēla veidošana; 

 Ilggadīga un panākumiem bagāta profesionālā 

darbība (savā amatā, arodā, radošajā darbā utml.); 

 Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, 

veselības un sociālo jautājumu jomā; 

 Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un 

infrastruktūras attīstībā;  

 Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu 

iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos 

pasākumos; 

 Citi īpašie nopelni (kādi?) ________________ 
PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS / 

KOLEKTĪVA NOSAUKUMS 

 

DZĪVESVIETA  

IEŅEMAMAIS AMATS VAI 

NODARBOŠANĀS 
 

KONTAKTTĀLRUNIS, E-PASTS  

PERSONAS/ KOLEKTĪVA 

RAKSTUROJUMS UN PAMATOJUMS 

APBALVOŠANAI  

 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU 

FIZISKAI PERSONAI: VĀRDS, UZVĀRDS  

JURIDISKAI PERSONAI: NOSAUKUMS  

 KONTAKTPERSONA  

KONTAKTTĀLRUNIS, E-PASTS  

 


