
 
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. 17 2017.gada 21.decembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 13:00. 

Sēdi atklāj plkst. 13:00. 
 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

14 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins (no plkst. 13:25), Olga Golube, Irēna Gžibovska, 

Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere (no plkst. 13:10), Raimonds Nipers, Inese 

Plesņa (no plkst. 13:10), Aivars Plotka (līdz plkst. 14:33), Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, 
Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

izpilddirektors Artjoms Gekišs;  sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle; galvenā grāmatvede 

Astrīda Koļča; ekonomiste Ināra Tukiša; zemes lietu speciālists Juris Priluckis;  

VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns; 

sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa; datorspeciālists Gints Runis. 

 

Nepiedalās –  

1 deputāts: Aleksandrs Gžibovskis (komandējumā). 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošajiem noteikumiem “Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” precizēšanu. 

3.  Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas 

novadā” precizēšanu. 

4. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojumu maksu. 

5. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 

6. Par pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu no 01.01.2018. 

7. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

8. Par Alejas ielas, Dagdā rekonstrukcijas tehniskā projekta aktualizāciju. 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā izsoli. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku pagastā izsoles rezultātiem. 

11. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta bibliotēkas darbības 

nodrošināšanai. 

12. Par Dagdas novada kultūras pasākumu plānu 2018.gadam. 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā atsavināšanu. 



14. Par zemes vienības Andzeļu pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

15. Par zemes vienības “Ezermalas iela” sadali. 

16. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

17. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

20. Par grozījumiem zemes nomas līgumos. 

21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

22. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

23. Par zemes apakšnomu. 

24. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

25. Par zemes vienības nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

26. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

 

 

1. § 

Par saistošajiem noteikumiem “Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā” 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 

43.panta trešo  daļu, 

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

R.Nipers, A.Plotka, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Stikuts), 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas 

novadā”. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no 

VARAM par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Dagdas Novada Ziņas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos 

noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 4 lapām.  

 

 

2. § 

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” precizēšanu  

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.12.2017. 

atzinumā izteiktajiem iebildumiem par Dagdas novada domes 2017.gada 23.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” (turpmāk – 

Saistošie noteikumi), 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, V.Krūmiņš, 

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

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

 



1. Precizēt Saistošos noteikumus, veicot šādus labojumus: 

1.1. papildināt pamatojuma daļu ar normatīvajiem aktiem: “Likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

“Audžuģimenes noteikumi”43.punktu”; 

1.2. nodaļas numurēt ar romiešu cipariem; 

1.3. I. (1.) nodaļas nosaukumā labot uz  “Vispārīgie jautājumi”; 

1.4. 8.punktu (4.2.apakšpunktu) izteikt šādā redakcijā:  

“8. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona) 

vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.“; 

1.5. 14.punktu (5.2.apakšnodaļu) atstāt bez izmaiņām; 

1.6. 15.punktu (5.3.apakšnodaļu) izteikt jaunā redakcijā: 

“15. Pabalsts krīzes situācijā 

15.1.Personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās katastrofas 

(ugunsgrēks, plūdi u.c.) apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība, ir 

tiesības saņemt vienreizēju pabalstu, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 

apmērā, kas nav lielāks par 3 (triju) valstī noteikto minimālo darba algas apmēru. 

15.2.Personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās citu no ģimenes 

(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj 

nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla un 

materiāla palīdzība, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu, neizvērtējot personas 

(ģimenes)  ienākumus, apmērā, kas nav lielāks par 1 (vienas) valstī noteiktās 

minimālās darba algas apmēru. 

15.3.Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz personas iesniegumu par 

palīdzības pieprasīšanu, kurā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru 

un pievieno krīzes situāciju pamatojošus dokumentus.  

15.4.Lēmumu par saistošo noteikumu 15.1.apakšpunktā paredzēto pabalstu pieņem 

novada Dome, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu. 

15.5.Lēmumu par saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktā paredzēto pabalstu pieņem 

Sociālais dienests, izvērtējot situāciju un personas iesniegto dokumentu 

pamatotību. ”; 
1.7. 19.2.(5.7.2.) apakšpunktā precizēt no “5.6.1.punktā” uz  “19.1.apakšpunktā”; 

1.8. Izslēgt 5.7.3.apakšpunktu. 

2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

Pielikumā: Precizētie Saistošie noteikumi Nr.8 uz 7 lapām. 

 

 

3. § 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem  

Dagdas novadā” precizēšanu  

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.12.2017. 

atzinumā izteiktajiem iebildumiem par Dagdas novada domes 2017.gada 23.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem 

Dagdas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, V.Krūmiņš, 

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

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

 

1. Precizēt Saistošos noteikumus, veicot šādus labojumus: 



1.1. pamatojuma daļā svītrot atsauci uz “41.panta pirmās daļas 1.punktu”; 

1.2. nodaļas numurēt ar romiešu cipariem; 

1.3. I. (1.)nodaļas nosaukumā labot uz  “Vispārīgie jautājumi”; 

1.4. 10.1.5.(2.4.2.)apakšpunktā svītrot vārdu “rakstiska”; 

1.5. 11.punktu (2.5.apakšnodaļu) izteikt jaunā redakcijā: 

“11. Apbedīšanas pabalsts 

11.1.Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms  miršanas bija 

Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai nepienākas  apbedīšanas 

pabalsts no darba vietas, VSAA u.c., apbedīšanas pabalsts piešķirams  vienas 

valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.   

11.2.Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms  miršanas bija 

Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai pienākas  apbedīšanas pabalsts 

no darba vietas, VSAA u.c., bet tā apmērs ir zemāks par vienas valstī noteiktās 

minimālās darba algas apmēru, Dagdas novada sociālais dienests var piešķirt 

papildus pabalstu apbedīšanai apmērā, kas kopsummā ar apbedīšanas pabalstu 

sastāda vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. 

11.3.Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata personai, neizvērtējot pieteicēja 

ienākumus, kura uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu un uzņemas veikt 

apbedīšanu.”. 

12. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi Nr.9 uz 6 lapām. 

 

 

4. § 

Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

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

g)apakšpunktu, 

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

R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 

(S.Viškure), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”  sociālās aprūpes nodaļas 

un pansionāta pakalpojuma izmaksas vienai personai mēnesī 500,00 EUR   un vidēji 

dienā 16,44 EUR no 2018.gada 1.janvāra. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 

22.12.2016. lēmumu “Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta 

pakalpojuma maksas noteikšanu 2017.gadā” (protokols Nr.14,  6.§). 

Pielikumā: Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme uz 1(vienu) personu. 

 

 

5. § 

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

/Ziņo A.Koļča/ 

 

Izskatījusi pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar 

lūgumu atļaut izslēgt no bilances parādus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.pantu, kurš paredz, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām 

ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 



iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja 

uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.”,  pamatojoties uz likuma 

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

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

V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, R.Nipers, 

J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Atļaut izslēgt no Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo 

debitoru parādus saskaņā ar sarakstu : 

 

Nr. 

p.k. 

Iestādes nosaukums Parāda summa 

(EUR) 

Parāda veids 

1.  Dagdas pilsētā, Dagdas pagastā 

1.pielikums 
786.42 NĪN-232.27 

zemes noma-5.63 

īres maksa-548.52 

2. Andrupenes pagastā 

2.pielikums 
360.24 NĪN-267.33 

zemes noma-39.23 

komunālie maks. -53.68 

3. Andzeļu pagastā 

3.pielikums 
44.44 NĪN-44.44 

4. Asūnes pagastā 

4.pielikums 
89.03 NĪN-89.03 

 

5. Bērziņu pagastā 

5.pielikums 
179.63 NĪN-111.13 

 komunālie maks.-68.50 

6. Ezernieku pagastā 

6.pielikums 
1 822.39 NĪN-1061.06  

zemes noma-63.34 

komunālie maks.-697.99 

7. Konstantinovas pagastā 

7.pielikums 
455.70 NĪN-374.80 

zemes noma-80.90 

8. Ķepovas pagastā 

8.pielikums 
397.00 NĪN-397.00 

 

9. Svariņu pagastā 

9.pielikums 
108.80 NĪN-97.38 

zemes noma-11.42 

10. Šķaunes pagastā 

10.pielikums 
1 884.43 NĪN-88.36 

komunālie maks.-1796.07 

Kopā : 6128.08  

 

 

6. § 

Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu no 01.01.2018. 

/Ziņo I.Tukiša, A.Gekišs, A.Trūlis; V.Stikuts, J.Kavuns, A.Plotka, S.Viškure, R.Nipers/ 

 

 

6.1. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam  

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 



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

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Trūlis, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Noteikt ar 2018.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja mēnešalgu  1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).   

 

 

6.2. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam  

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanu 

no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

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

I.Plesņa), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), 

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās S.Viškure, A.Viškurs. 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

6.3. par darba samaksu domes deputātiem  
 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par domes deputātu darba apmaksas likmes noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,  

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

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem 

vienas darba stundas apmaksas likmi 5,84 EUR/h un darba samaksu aprēķināt 

atbilstoši faktiski nostrādātajam laikam par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, 

komisijās, darba grupās, valdēs, kā arī citu deputāta pienākumu pildīšanu.  

2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits – 40 stundas mēnesī. 

 

 

6.4. par  darba samaksu domes pastāvīgo komisiju locekļiem 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par domes pastāvīgo komisiju locekļu darba apmaksas 

likmes noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

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

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 



 

1. Ar 2018.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju 

locekļiem vienas darba stundas apmaksas likmi 5,84 EUR/h un darba samaksu par 

darbu komisijā aprēķināt atbilstoši katra komisijas locekļa faktiski nostrādātajam 

laikam. 

2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas loceklim - 30 stundas 

mēnesī. 

 

 

6.5. par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības izpilddirektoram  

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, 

I.Plesņa, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Noteikt ar 2018.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram 

mēnešalgas likmi 1 275,00 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci euro 00 

centi). 

 

 

6.6. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem 

(direktoriem) un kapitālsabiedrības valdes loceklim   

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgām no 2018.gada 

1.janvāra, paaugstinot algas likmes PI „Pilsētsaimniecība” vadītājam līdz EUR 800 un SIA 

„Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim līdz EUR 1000. 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs). 

 

Lēmuma projekts par pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgu apstiprināšanu ar 

priekšlikumiem nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no 

klātesošajiem domes deputātiem. 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 9  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, 

I.Plesņa, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Noteikt ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldības iestāžu vadītājiem (direktoriem) 

un valdes loceklim sekojošas mēnešalgas:  

 

1. Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājam – EUR 1 220,00 ; 



2. Dagdas novada Tautas nama direktoram – EUR 760,00 ; 

3. PI „Pilsētsaimniecība” vadītājam – EUR 750,00 ;  

4. Dagdas tūrisma informācijas centra vadītājam – EUR 720,00 ; 

5. Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājam – EUR 720,00 ;  

6. Dagdas novada Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 700,00 ;  

7. Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājam –  EUR 650,00 ; 

8. Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 630,00 , kas sastāda EUR 315,00 

par 0,5 slodzēm; 

9. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim – EUR 960,00.  

 

 

6.7. par mēnešalgu  noteikšanu Dagdas novada pašvaldības pagasta pārvalžu 

vadītājiem 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju mēnešalgu 

noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs). 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

6.8. par Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un 

struktūrvienību amatu sarakstiem un mēnešalgām no 2018.gada 1.janvāra 
 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 

1. Kancelejas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par kancelejas darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 9  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, 

I.Plesņa, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt Kancelejas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2018.gada 

1.janvāra: 

 

 

Nr. 

 

Amata vienības nosaukums 

 

Skaits 

Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī (EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Kancelejas vadītājs 1 800,- 800,00  8 

2. Sekretārs 1 750,- 750,00 8 

3. Arhīvists 0,5 620,- 310,00 7 

4. Klientu apkalpošanas speciālists 1 730,- 730,00 7 

 Kopā: 3,5  2 590,00  

 

 



2. Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Juridiskās nodaļas darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, I.Gžibovska, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, P.Tukišs, 

V.Krūmiņš), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins, V.Stikuts. 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 
 

 

3. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstu un 

mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 

darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 6  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, I.Plesņa, S.Viškure, A.Viškurs), 

„pret” – nav,  „atturas” – 5 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), atbilstoši 

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

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, R.Nipers, V.Krūmiņš. 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

4. Finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Finanšu nodaļas darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

5. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku mēnešalgu 

noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

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

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstu 



 

 un mēnešalgas no 2018.gada 1.janvāra. 

 

 

Nr. 

 

Amata vienības nosaukums 

 

Skaits 

Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī 

(EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Nodaļas vadītājs 1 940,- 940,00 9 

2. Projektu koordinators  2 730,- 1 460,00 8 

 Kopā: 3  2 400,00  

 

 

6. Būvvaldes darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām  

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Būvvaldes darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku mēnešalgu noteikšanu 

no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

8. Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku mēnešalgu 

noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

9. Saimnieciskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 



 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Saimnieciskās nodaļas darbinieku mēnešalgu noteikšanu 

no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

10. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku 

mēnešalgu noteikšanu no 2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, V.Nipere, 

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās I.Plesņa, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

11. Folkloras centra darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Folkloras centra darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra ar izmaiņām, paaugstinot mūziķa algas likmi līdz EUR 490. 

 

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

S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt Folkloras centra darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2018.gada 

1.janvāra. 

 

 

Nr. 

 

Amata vienības nosaukums 

 

Skaits 

Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī (EUR) 

Mēnešal

gu grupa 

1. Folkloras centra vadītājs 0,8 570,- 456,00 7 

2. Mūziķis* 0,15 490,- 73,50 7 

 Kopā: 0,95  529,50  

* – ar 01.01.2018. paaugstināta “mūziķa” algas likme no EUR 440,- līdz 490,- EUR. 

 

12. Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Sociālā dienesta darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 



Atklāti balsojot: „par” – 6  (R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Trūlis, 

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

13. Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgām 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par Bāriņtiesas darbinieku mēnešalgu noteikšanu no 

2018.gada 1.janvāra bez izmaiņām. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 7  (A.Trūlis, R.Azins, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, I.Plesņa, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

Pielikumā: Amatu saraksti uz 1 lapas. 

 

 

7. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

7.1.  dzīvokļa apmaiņa A. V. 

 

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

dzīvokļa apmaiņu A. V., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā 

noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam 

rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un 

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

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut A. V. veikt dzīvokļa Dagdā, Alejas ielā 38-2 (2-istabu, bez ērtībām)  apmaiņu 

pret dzīvokli Dagdā, Asūnes ielā 11 – 1 (1-istabas, bez ērtībām). 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 

ar A. V. uz 6 (sešiem) mēnešiem – no 2018.gada 1.janvāra līdz  2018.gada 

30.jūnijam. 

3. Uzlikt par pienākumu A. V. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Asūnes iela 11-1, 

Dagda, Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 



7.2. dzīvojamās platības izīrēšana A. K. 

 

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

dzīvokļa piešķiršanu A. 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 

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

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

 

1. Izīrēt A. K. pašvaldības dzīvokli Dagdā, Pļavu ielā 4 – 1 (1-istabas, bez ērtībām)  uz 

1 gadu – līdz 2018.gada 31.decembrim. 

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

3. Uzlikt par pienākumu A. K. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Pļavu iela 4-1, 

Dagda, Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.3. dzīvojamās platības izīrēšana D. P. 

 

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

dzīvokļa piešķiršanu D. P., 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, V.Krūmiņš, 

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

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

 

1. Izīrēt D. P. pašvaldības dzīvokli Ezerniekos, “Zāles” (2-istabu, ar ērtībām)  uz 1 

gadu – līdz 2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt telpu īres līgumu ar 

D. P.. 

3. Uzlikt par pienākumu D. P. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Zāles”, Ezernieki, 

Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.4. dzīvojamās platības izīrēšana A. A. 

 

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

dzīvokļa piešķiršanu A. A., 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, V.Krūmiņš, 

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

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

 

1. Izīrēt A. A. pašvaldības dzīvokli Ezerniekos, “Kantori”-2 (2-istabu, bez ērtībām)  uz 

1 gadu – līdz 2018.gada 31.decembrim. 



2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt telpu īres līgumu ar 

A. A.. 

3. Uzlikt par pienākumu A. A. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Kantori”-2, 

Ezernieki, Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.5. dzīvojamās platības izīrēšana K. B. 

 

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

dzīvokļa piešķiršanu K. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt K. B. pašvaldības dzīvokli Kazimirovā, “Apsīšu mājas”-7 (1-istabas, bez 

ērtībām)  uz 3 (trīs) mēnešiem – līdz 2018.gada 31.martam. 

2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt telpu īres līgumu ar 

K. B.. 

3. Uzlikt par pienākumu K. B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Apsīšu mājas”-7, 

Kazimirova, Andrupenes pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.6. īres līguma pagarināšana I. P. 

 

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

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli Skolas ielā 1 - 4, Dagdā līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar  I. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.7. īres līguma pagarināšana A. S. 

 

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

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. S., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt A. S. īres līgumu uz dzīvokli Mičurina ielā 4 - 1, Dagdā līdz 2018.gada 

30.jūnijam. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar  A. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.8. īres līguma pagarināšana I. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt I. K. īres līgumu uz dzīvokli Alejas ielā 34 - 5, Dagdā līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu ar  I. K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

7.9. īres līguma pagarināšana V. Č. 

 

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

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 10, Konstantinovā, līdz 

2018.gada 31.maijam. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar V. Č.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.10. īres līguma pagarināšana K. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

2018.gada 30.jūnijam. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar K. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.11. īres līguma pagarināšana V. A. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. A., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. A. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 11, Konstantinovā līdz 

2018.gada 30.jūnijam. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar V. A.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.12. īres līguma pagarināšana R. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt R. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 14, Konstantinovā līdz 

2018.gada 30.jūnijam. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar R. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.13. īres līguma pagarināšana S. L. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt S. L. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 12, Konstantinovā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar S. L.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.14. īres līguma pagarināšana T. J. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T. J., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt T. J. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 15, Konstantinovā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar T. J.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.15. īres līguma pagarināšana U. V. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu U. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt U. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 17, Konstantinovā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar U. V.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



7.16. īres līguma pagarināšana A. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt A. B. īres līgumu uz dzīvokli “Līkloču mājas”-10, Aleksandrovā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar A. B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.17. īres līguma pagarināšana R. F. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. F., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt R. F. īres līgumu uz dzīvokli mājā “Bukmuiža” dz.3, Ezerniekos līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

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

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar R. F.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.18. īres līguma pagarināšana I. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli mājā “Bukmuiža” dz.2, Ezerniekos līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

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

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar I. P.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



7.19. īres līguma pagarināšana O. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt O. B. īres līgumu uz dzīvokli mājā “Palejas” dz.2, Ezerniekos līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

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

dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar O. B.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.20. dzīvojamās platības izīrēšana M. G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 19.decembra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu M. 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt M. G. pašvaldības dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 3 – 11  (1-istabas, ar ērtībām)  uz 

1 gadu – līdz 2018.gada 31.decembrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt telpu īres līgumu ar M. 

G.. 

3. Uzlikt par pienākumu M. G. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalna iela 3-11, 

Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8. § 

Par Alejas ielas, Dagdā rekonstrukcijas tehniskā projekta aktualizāciju  

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu atkārtoti 

uzaicināt Krāslavas novada pašvaldību iesniegt darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2. SAM  trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi 

degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 

pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros projektu “Krāslavas un Dagdas novadu 

ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” ar 

iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 28.februārim, ņemot vērā, ka Dagdas novada 

Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plānā ir iekļauta minētā projekta 

realizācija, 



atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 

A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Aktualizēt Alejas ielas, Dagdā rekonstrukcijas tehnisko projektu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā izsole, kas notika 

2017.gada 30.novembrī, bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un otro daļu, 32.panta 

pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2)punktu un 

21.panta pirmās daļas 17)punktu,  

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

V.Krūmiņš, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā 

2017.gada 30.novembra izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā otro izsoli, 

pazeminot izsoles sākumcenu par 20% un noteikt EUR 3 760,00. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas 

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

4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

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

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ezernieku pagastā izsoles rezultātiem 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldības izsludinātā nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku 

pagastā izsole 2017.gada 30.novembrī bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, 

kā arī persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 

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

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

V.Krūmiņš, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku pagastā 

2017.gada 30.novembra izsoli.  

2. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2017.gada 25.oktobra sēdes lēmumu “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli” 12.2.punktu “Silavas, Ezernieku pagastā” 

(sēdes prot.Nr.15., 12.§). 

 

 



11. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta bibliotēkas  

darbības nodrošināšanai 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar SIA “Ūzoleņi” noslēgtais līgums par telpu nomu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas 

darbības nodrošināšanai izbeidzas š.g. 31.decembrī, ņemot vērā, ka bibliotēka ir akreditēta 

uz 5 gadiem, lai nodrošinātu Dagdas pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumu, kā to 

paredz MK 07.08.2001. noteikumi Nr.355 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības 

noteikumi”, un publiskā interneta pieejamību, piedāvā pagarināt telpu nomas līgumu līdz 

2023.gada 31.decembrim uz iepriekšējiem nosacījumiem. 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par piedāvāto lēmuma projektu.  

 

Atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – 4 

(R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts),  „atturas” – 3 (V.Nipere, O.Golube, P.Tukišs), 

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās S.Viškure, A.Viškurs. 

 

Lēmums nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem 

domes deputātiem. 

 

 

12. § 

Par Dagdas novada kultūras pasākumu plānu 2018.gadam 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,   

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

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

R.Nipers, J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 

2018.gadam./Pielikumā/ 

2. Saskaņot Dagdas  novada  TN/SN  pašdarbnieku  kolektīvu,  pašvaldības iestāžu 

pārstāvju dalība pasākumos   ārpus  valsts  - sadraudzības  pilsētu pasākumos:   

2.1.Lietuva, Visaginas  - “Gerve 2018” (marts),  

2.2.Baltkrievija, Verhņedvinska - radošo  darbu  izstāde  un  meistarklases (marts),   

2.3.Baltkrievija, Dubrovno - festivāls  “Dņepras  balsis” (jūnijs),    

2.4.Baltkrievija, Glubokoje – “Ķiršu festivāls” (jūlijs), 

2.5.Baltkrievija, Smorgoņ - “Oginska balle” (septembris),   

2.6.Polija,  Narewka -  Ražas svētku festivāls  (septembris),   

2.7.Lietuva, Panevežis - Tautas deju  festivāls  pilsētas svētkos (septembris). 

 

 

No sēdes aizgāja deputāts A.Plotka. 

 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā atsavināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 



Sakarā ar SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr. 40103257495, juridiskā adrese 

Uriekstes iela 2A-24, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 26.06.2017.) par zemes 

piešķiršanu mobilo sakaru torņa uzbūvei, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums 

“Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, kadastra numurs 6046 005 0164, 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., 

8.pantu,  

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, 

kadastra numurs 6046 005 0164, kas sastāv no zemes vienības 0,9647 ha platībā, 

pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Atsavināmā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izmantošanas mērķis - ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Žanna AIŠPURE  – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja;   

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

14. § 

Par zemes vienības Andzeļu pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, 

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

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Reģistrēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 002 0089  

(~13,9 ha) Andzeļu pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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

pagasta pārvaldei plānotajiem līdzekļiem. 
 

15. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Ezermalas iela” sadali 

/Ziņo J.Priluckis/ 



 

 Izskatot J. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.11.2017.), konstatēts: 

 - Dagdas pilsētā Asūnes un Ezermalas ielu krustojumā ir izveidots ielas 

paplašinājums, kas kalpoja kā stāvlaukums veikala apmeklētājiem. Sakarā ar veikala 

Asūnes ielā 39, Dagdā, slēgšanu tas ir zaudējis savu nozīmi; 

 - J.D. īpašuma Asūnes ielā 39, Dagdā zemes līmenis ir ievērojami zemāks par 

krustojuma līmeni un tajā noplūst ielu notekūdeņi, kā arī apgrūtināta piekļuve īpašumam;  

 - iesniegumam J.D. ir pievienojis shēmu ar vēlamo risinājumu Asūnes ielas un 

Ezermalas ielas krustojuma pārkārtošanai. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 24.pantu,  

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

R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 

(V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Ezermalas iela” ar kadastra 

apzīmējumu 6009 002 3031 (1,0009 ha) starpgabalu 67 m
2
 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 6009 002 0139. Zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā - kods 1101. Noteikt, ka tas ir piekritīgs pašvaldībai saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu. 

2. Paliekošajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6009 002 130 noteikt platību 

0,9942 ha un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101. Noteikt, ka tas 

piekritīgs pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, jo uz tā 

izvietota iela, par kuras uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta 2.punktu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 3031 sadales shēma. 

 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 “Melloži” Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot A. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.12.2017.) par  īpašuma 

“Melloži” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra 

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

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Piekrist Bērziņu pagasta zemes īpašuma “Melloži”, kadastra Nr.6050 004 0069, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Melloži” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6050 005 0024 (8,1 ha) un 6050 004 0070 (2,2 ha) nosaukumu “Pīlādzīši”, saglabājot 

tiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

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



stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

17.1. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 “Muižas rija”, 

Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot A. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.11.2017.), P. Z. iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), S. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), I. 

K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), P. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

29.11.2017.), A. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.11.2017.)  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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (1/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei.  

2. Pagarināt P. Z. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (3/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei. 

3. Pagarināt S. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (1/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei. 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (3/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei. 

5. Pagarināt P. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (1/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei. 

6. Pagarināt A. T. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 (4/16 d.d.) lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūvei. 

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

8. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas 

līgumus.  

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 
 
 

17.2. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 “Sudmalas”, 

Andrupenes pagastā 
 

 Izskatot LPKS “Astašova” iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), P. Z. 



iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), I. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

27.11.2017.), A. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), A. M. iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.), V. A. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 27.11.2017.) 

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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Pagarināt LPKS “Astašova” zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (4/14 d.d.) 

lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Pagarināt P. Z. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (2/14 d.d.) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

3. Pagarināt I. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (1/14 d.d.) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

4. Pagarināt A. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (1/14 d.d.) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (2/14 d.d.) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

6. Pagarināt V. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0160 (3/14 d.d.) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

8. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas 

līgumus.  

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

  

 

17.3. ar I. S.  Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot I. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.12.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0169 (1,14 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 

I. S.. 

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



spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 17.4. ar I. S. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot I. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.12.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0424 (0,9 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 

I. S.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 17.5. ar A. S. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.12.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0463 (0,99 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 

A. S.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 17.6. ar L. S. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot L. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.12.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0382 (0,2 ha) lauksaimnieciska rakstura 

ēku uzturēšanai.  

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

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

līgumu ar L. S.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

     17.7. ar Ļ. T. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot Ļ. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.11.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Pagarināt Ļ. T. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0191 (1,6 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

līgumu ar Ļ. T.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

      17.8. ar J. V. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.11.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 002 0098 (2,7 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 

J. V.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17.9. ar L. P. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot L. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.12.2017.) 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 005 0061 (1,0 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 

L. P.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 17.10. ar A. P. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.12.2017.) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

17.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, 

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Pagarināt A. P. zemes nomas tiesības līdz 30.04.2019. uz  zemes reformas pabeigšanai 

paredzētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0124 (3,5 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

līgumu ar A. P.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

18. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta 06.12.2017. vēstuli Nr.2-13-L/5654 “Par H. M. 

lietošanas tiesībām”, konstatēts:  

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datos zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 Andrupenes pagastā  (6,3 ha) kā 

lietotājs ir reģistrēta H. M.. Līdz šim zemes vienībai bija piešķirts statuss – zeme, par 



kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu. 

- VZD, izvērtējis tā rīcībā esošos dokumentus, konstatējis, ka H.M. līdz 1996.gada 

1.jūnijam nav iesniegusi Andrupenes pagasta padomē radniecību pierādošus 

dokumentus un Andrupenes pagasta zemes komisija ar 1996.gada 20.jūnija lēmumu 

(protokols Nr.29) atteica H.M. atjaunot īpašuma tiesības uz mantojamo zemi.  

- VZD lūdz pašvaldību pieņemt lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu H.M.. 

- Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 netika izgatavots zemes robežu 

plāns, tā netika reģistrēta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.  

- H.M. ir mirusi 2010.gada 19.maijā.   

- Saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 1.punktu, minētajā 

gadījumā zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 2007.gada 30.novembri. Sakarā ar to, 

ka no VZD šī informācija netika saņemta, pašvaldība nevarēja pieņemt lēmumu par 

lietošanas tiesību izbeigšanu likumā noteiktajā termiņā. 

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kas nosaka, ka iestāde, 

kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem 

pamatojoties un saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs 

administratīvais akts un 15.panta 12.daļu, kas nosaka, ka iestāde nedrīkst atteikties izlemt 

jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo 

normatīvo aktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

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

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

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Izbeigt ar 2017.gada 31.decembri H. M. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 6,3 ha platībā Andrupenes pagastā. 

2. Noteikt, ka līdz 2018.gada 31.decembrim H. M. mantiniekiem ir zemes nomas 

pirmtiesības. 

3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524 noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

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

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

19. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

19.1. A. P. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 18.12.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

Izbeigt A. P. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 



apzīmējumu 6042 006 0129 (2,2 ha) Andrupenes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.2. I. L. Asūnes pagastā 

  

 Izskatot I. L. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 14.12.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

  Izbeigt I. L. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6046 005 0218 (6,1 ha) Asūnes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.3. D. V. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot D. V. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 11.12.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

  Izbeigt D. V. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017.  uz 2,0 ha lielu platību no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0297 Ezernieku 

pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.4. S. S. Asūnes pagastā 

 

Izskatot S. S. (S. S.) nomā nodotās zemes platību sarakstus, konstatēts: 

-2013.gada 2.janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1/2013 starp Asūnes pagasta 

pārvaldi un S. S. par 1,3 ha lielas platības nomu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6046 005 0100 uz desmit gadiem; 

-2013.gada 1.martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.9/2013 starp Asūnes pagasta 

pārvaldi un S. S. par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0054 (4,2 ha) nomu 

uz desmit gadiem; 

-2014.gada 20.martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.59/2014 starp Asūnes 

pagasta pārvaldi un S. S. par  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 6046 005 0234 (9,7 

ha), 6046 005 0277 (1,5 ha) un 6046 004 0405 (4,5 ha) nomu uz desmit gadiem. 

- Atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un zemes nomas maksātāju 

sarakstiem, S. S. nav veicis maksājumus par 2016. un 2017 gadu. 

- Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nomā nodotajiem zemes gabaliem uz 

21.12.2017. ir 339,29 euro, un 60,35 euro kavējuma nauda. Nomas maksas parāds uz 

21.12.2017. ir 266,45 euro un 5,87 euro kavējuma nauda.  

- Nomas līgumu 4.2.3. punkts paredz, ka iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt 

līgumu, ja ir nokavēts  maksas termiņš vairāk kā divus ceturkšņus pēc kārtas. 



 Pamatojoties uz zemes nomas līgumu Nr.1/2013, Nr.9/2013 un 59/2014 

4.2.3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, kas uzliek pašvaldībai racionāli 

izmantot pašvaldības mantu, 

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Izbeigt S. S. (S. S.) zemes nomas tiesības  ar 31.12.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6046 004 0405 (4,5 ha, daļa no z.g.), 6046 005 0054 (4,2 ha), 6046 005 

0100 (1,3 ha, daļa no z.g.), 6046 005  0234 (9,7 ha) un 6046 005 0277 (1,5 ha) Asūnes 

pagastā. 

2. Brīdināt S.S., ka nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda piedziņa tiks 

veikta bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”.  

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

Par grozījumiem zemes nomas līgumos 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

20.1. ar M. P. Ķepovas pagastā 

 

 Sakarā ar to, ka tika veikta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0237 

robežu grozīšana un mainīta platība, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Veikt grozījumus ar 01.01.2018 zemes nomas līgumā Nr. KPV/7-2/14/3, mainot M. P. 

iznomātā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0237 platību no 7,0 ha uz 7,7 

ha. 

2. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par 

grozījumiem zemes nomas līgumā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20.2. ar O. Š. Asūnes pagastā 

 

 Sakarā ar to, ka tika veikta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 6046 005 0164 

un 6046 005 0280 Asūnes pagastā robežu grozīšana un mainīta platība, pamatojoties uz 

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

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Veikt grozījumus ar 01.01.2018. O. Š. zemes nomas līgumā Nr. 44/2014, izsakot līguma 

1.1. punkta 2) apakšpunktu šādā redakcijā:  

“ 2) 1,0 ha lielu platību no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0280.” 

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



grozījumiem zemes nomas līgumā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

21.1. ar A. C. Ķepovas pagastā 

  

 Izskatot A. C. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.10.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Piešķirt A. C. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018 līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0135 (1,2 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

A. C.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.2. ar A. J. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot A. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.11.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Piešķirt A. J. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018. līdz 31.12.2022. uz 1/16 domājamo 

daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0239 

“Muižas rija” (0,2 ha) lauksaimnieciska rakstura būvju uzturēšanai.  

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

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

līgumu ar A. J.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 



R. A. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot R. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.12.2017.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Izbeigt A. A. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 006 

0060 sakarā ar viņa nāvi. 

2. Piešķirt R. A. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018. līdz 31.12.2022. uz zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 0060 (0,37 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar R. A.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23. § 

Par zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot M. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.12.2017.) par atļauju 

iznomātās zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Atļaut M. P. nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai “Mētrāji”, reģistrācijas 

Nr.41501024204, zemes gabalu Ezernieku pagastā ar  kadastra apzīmējumu 6056 006 

0061 (11,0 ha) līdz 2022.gada 31.jūlijam. 

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

kuram ir nomas līgums ar pašvaldību. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24. § 

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

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, 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 pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 007 0162 0,59 

2. Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 006 0257 0,8 

3. Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 006 0129 2,2 

4. Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6042 002 0062 6,15 

(daļa no z.g.) 

5. Andrupenes pagasts rezerves zemes fonds 6042 005 0121 0,39 

6. Asūnes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6046 005 0218 5,5 

(daļa no z.g.) 

7. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0184 1,5 

8. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0390 0,9 

9. Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0297 1,8 

(daļa no z.g.) 

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

11. Svariņu pagasts zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

6090 001 0228 1,18 

 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2018 gada  

19.janvārim. 

 

 

25. § 

Par zemes vienības nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

 Rezerves zemes fondā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 

0174 (0,12 ha) Andrupenes pagastā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

  

 

26. § 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

26.1. īpašumam “Eksti”, Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas, sertifikāts BA-528, derīgs 

līdz 11.08.2019, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.11.2017.) un pamatojoties uz Zemes 

ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem 

Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc_ZIP_60420100044_20171129 

nekustamajam īpašumam “Eksti”, Andrupenes pagastā, sadalot zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6042 010 0044 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0223 (projektētā platība 

3,2 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 

0101. Zemes vienībai saglabāt īpašuma nosaukumu “Eksti”. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0222 (projektētā platība 

7,1 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 

0101. Zemes vienību iekļaut jaunizveidotā īpašumā ar nosaukumu “Muciņas”. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

26.2. īpašumam “Krastiņi”, Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21, 

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.12.2017.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. 1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-docZIP_60500040299_20171213 

nekustamajam īpašumam “Krastiņi”, Bērziņu pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6050 004 0299 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0284 (projektētā platība 

18,16 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 

0201. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0280 (projektētā platība 

0,30 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 

0201.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Krastiņi”, kadastra Nr.6050 

004 0058, sastāvā. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

26.3. īpašumam “Lazdiņi”, Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21, 

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.12.2017.) un pamatojoties uz “Zemes ierīcības 



likuma” 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 20.06.2006. MK 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, J.Kavuns, 

V.Krūmiņš, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), „pret” 

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-docZIP_60920060148_20171219 

nekustamajam īpašumam “Lazdiņi”, Šķaunes pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 0148 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0418 (projektētā 

platība 4,97 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0417 (projektētā 

platība 0,13 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Lazdiņi”, kadastra Nr.6092 

006 0146, sastāvā. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 14 : 50. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2017.gada 27.decembrī 


