
 
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 
 

Dagdā Nr. 7 2018.gada 24.maijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

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

Gžibovskis, Juris Kavuns, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa (līdz plkst. 16:05), 

Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš (no plkst. 

15:03). 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Artjoms, juridiskās nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, juriskonsults Jānis 

Stikuts, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu speciālists Juris Priluckis; 

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Dace Rune; datorspeciālists Gints Runis. 

 

Nepiedalās –  

1 deputāts:  Anatols Viškurs (darba darīšanās). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar vienu 

jautājumu – Par atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu: 

33. Par atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu. 

2. Par aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projekta “Dagdas vidusskolas telpu 

remontdarbi” īstenošanai. 

3. Par Dagdas TIC 2018.gada suvenīru cenrādi. 

4. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu. 



5. Par līdzekļu novirzīšanu ceļa Altinīki–Ostravļani uzlabošanai. 

6. Par PII “Saulīte” nolikumu. 

7. Par Šķaunes sākumskolas nolikumu. 

8. Par VSPC “Dagda” vadītāja dalību seminārā Polijā. 

9. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

10. Par dienas naudas piešķiršanu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem. 

11. Par Konstantinovas sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu. 

12. Par Asūnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu. 

13. Par Asūnes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu. 

14. Par Šķaunes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu. 

15. Par Šķaunes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu. 

16. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

17. Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā.  

18. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli. 

19. Par pašvaldības zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

20. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

21. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

23. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

24. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

25. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

26. Par adresācijas jautājumiem. 

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Niedres”, Bērziņu pagastā. 

28. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

29. Par grozījumiem zemes vienību zemes lietošanas veidu eksplikācijā. 

30. Par mazdārziņiem, ganībām un garāžām iznomāto zemesgabalu Dagdā sarakstu 

apstiprināšanu. 

31. Par zemes gabalu platību precizēšanu. 

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

33. Par atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu. 

 

 

Ieradās deputāts V.Krūmiņš 

 

1. § 

Par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata bilance pēc pašvaldības 

finansiālā stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri sastāda EUR 17 381 718. Neatkarīgā revidenta 

ziņojumā atzīts, ka ir konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

pašvaldības finansiālo stāvokli – revīzijas laikā būtiski trūkumi nav identificēti, Vadības 

ziņojumā par pārskata 2017.gadu sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam. 

 

Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības finansiālās darbības 2017.gada pārskata 

apstiprināšanu.   

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

S.Viškure), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts),  „atturas” – 5 (V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, P.Tukišs). 



Lēmums par pašvaldības finansiālās darbības 2017.gada pārskata apstiprināšanu nav 

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

deputātiem. 
 

Izgāja deputāts V.Krūmiņš 

 

 

2. § 

Par aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projekta   

“Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi” īstenošanai 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

 Lai realizētu izglītības iestāžu investīciju projektu “Dagdas vidusskolas telpu 

remontdarbi (Mājturības un darbmācības kabinetu remonts, skolas jumta nožogojuma 

montāža)”, ņemot vērā pašvaldības veiktā iepirkuma Nr.DNP 2018/10 rezultātus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 22.
1
 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā 

arī pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/2 “Par Dagdas 

novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 41 500,00 (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti 

euro, 00 euro centi) apmērā izglītības investīciju projekta “Dagdas vidusskolas telpu 

remontdarbi (Mājturības un darbmācības kabinetu remonts, skolas jumta 

nožogojuma montāža)” realizācijai. 

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi;  

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2018.gada jūlijs – septembris; 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2019.gada jūlijam.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.    

 

Atgriezās deputāts V.Krūmiņš 

 

 

3. § 

Par Dagdas TIC 2018.gada suvenīru cenrādi 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

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

g)apakšpunktu,   

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Apstiprināt Dagdas Tūrisma informācijas centra 2018.gada suvenīru cenrādi no 

2018.gada 1.jūnija. 

Pielikumā: Suvenīru cenrādis uz 1 lapas.  

 



4. § 

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu 

/Ziņo Ž.Aišpure/ 

 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegto bezcerīgo debitoru sarakstu 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Atļaut izslēgt no Asūnes pagasta pārvaldes bilances bezcerīgo debitoru parādu: 

 

Debitora nosaukums Parāda summa 

(EUR) 

Parāda veids 

SIA “Auto Alianse”, 

reģ. Nr.43603030854 

(likvidēts 29.12.2017.) 

156,59 Dzīvokļa noma 

 

 

 

5. § 

Par līdzekļu novirzīšanu ceļa Altinīki–Ostravļani uzlabošanai 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības speciālā (ceļu fonda) budžeta izlietošanas 

vidējā termiņa programmu 2017.-2019.g., lai turpinātu iesākto pašvaldības ceļa 6-27 Altinīki–

Ostravļani uzlabošanu, ņemot vērā 2018.gada budžetā plānotos līdzekļus ielu un ceļu 

uzturēšanai Ezernieku pagastā, saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts 

autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu 

finansēšanai Dagdas novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi 

tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,  

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

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” –3 

(O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Veikt pašvaldības ceļa 6-27 Altinīki–Ostravļani Ezernieku pagastā uzlabošanu. 

2. Novirzīt no pašvaldības 2018.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem 

papildus EUR 10 000  (desmit tūkstoši euro) 1.punktā minētajam mērķim. 

 

 

6. § 

Par PII “Saulīte” nolikumu 

/Ziņo I.Plesņa/ 



 

Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 

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

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Apstiprināt Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumu jaunā 

redakcijā. /Pielikumā/ 

 

 

7. § 

Par Šķaunes sākumskolas nolikumu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada domes 21.02.2018. sēdē pieņemto lēmumu “Par Šķaunes 

pamatskolas reorganizāciju” un Izglītības un zinātnes ministrijas 23.02.2018. saskaņojumu 

par Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par Šķaunes sākumskolu no 2018.gada 1.septembra, 

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

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt Šķaunes sākumskolas nolikumu. /Pielikumā/ 

2. Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri. 

 

 

8. § 

Par VSPC “Dagda” vadītāja dalību seminārā Polijā 

/Ziņo A.Badūns/ 

 

 Sakarā ar SIA „Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA”” (turpmāk – 

PPSC “AISMA”) rīkoto izbraukuma semināru uz Poliju š.g. 31.maijā-3.jūnijā, lai pilnveidotu 

zināšanas sociālās aprūpes jomā, saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības 

amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 8.
1
 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

 Saskaņot Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītāja Andra Badūna 

dalību PPSC “AISMA” organizētajā izbraukuma seminārā Polijā, š.g. 31.maijā – 3.jūnijā. 

 

 

9. § 

Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  

/Ziņo J.Stikuts/ 

Z.V. 
 

Izskatījusi D. V. iesniegumu (pašvaldības reģ.Nr.3-2.5/18/267) par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu Z. V. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 



J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Z. V. adresē: …, Dagdas novads. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10. § 

Par dienas naudas piešķiršanu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem 
 /Ziņo I.Plesņa/ 

 

 Lai nodrošinātu Dagdas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, laikā no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 

8.jūlijam,  

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

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav,  „atturas” 

– 1 (R.Nipers), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts S.Viškure, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Komandēt dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, laikā no 

2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 8.jūlijam, šādus Dagdas novada amatiermākslas 

kolektīvus: 

1.1. Andrupenes kapela (5 dalībnieki); 

1.2. Andrupenes TN folkloras kopa „Sovvaļnīki” (11 dalībnieki); 

1.3. Andrupenes TN vidējās paaudzes deju kopa „Ondrupīši” (19 dalībnieki); 

1.4. Andzeļu TN vidējās paaudzes deju kopa „Eži” (19 dalībnieki); 

1.5. Dagdas baltkrievu ansamblis „Akoļica” (10 dalībnieki); 

1.6. Dagdas folkloras kopa „Olūteņi” (6 dalībnieki); 

1.7. Dagdas novada TN sieviešu koris „Vēju roze” (22 dalībnieki); 

1.8. Dagdas TN tautas deju ansamblis „Dagda” (27 dalībnieki); 

1.9. Dagdas vidusskolas bērnu deju kolektīvs „Dardedze” (23 dalībnieki). 

 

2. Izmaksāt dienas naudu 1.punktā minēto amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem EUR 3,00 

(trīs euro) vienai personai dienā saskaņā ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 

„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un svētku norises 

grafiku no pašvaldības 2018.gada budžetā Dziesmu un deju svētkiem plānotajiem 

līdzekļiem (kods 09.800).  

 

 

11. § 

Par Konstantinovas sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 26.februāra sēdē pieņemto lēmumu par 

Konstantinovas sākumskolas likvidāciju ar 2018.gada 31.augustu un Izglītības un zinātnes 

ministrijas 27.02.2018. saskaņojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 9)punktu un Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 2)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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



 Atbrīvot Dainu JAKOVELI no Konstantinovas sākumskolas direktora pienākumu 

izpildītāja amata ar 2018.gada 31.augustu. 

 

 

12. § 

Par Asūnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 21.februāra sēdē pieņemto lēmumu par 

Asūnes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu ar 2018.gada 1.septembri un Izglītības un 

zinātnes ministrijas 23.02.2018. saskaņojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9)punktu un Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 2)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 Atbrīvot Zitu GRAŽULI no Asūnes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amata 

ar 2018.gada 31.augustu. 

 

 

13. § 

Par Asūnes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Asūnes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu ar 2018.gada 

1.septembri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu un 

Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 2)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Iecelt Zitu GRAŽULI par Asūnes sākumskolas direktora amata pienākumu izpildītāju ar 

2018.gada 1.septembri. 

 

 

14. § 

Par Šķaunes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada domes 2018.gada 21.februāra sēdē pieņemto lēmumu par 

Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu ar 2018.gada 1.septembri un Izglītības 

un zinātnes ministrijas 23.02.2018. saskaņojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9)punktu un Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 2)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 Atbrīvot Mariju ANDŽĀNI no Šķaunes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja 

amata ar 2018.gada 31.augustu. 

 

 

 



15. § 

Par Šķaunes sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu ar 2018.gada 

1.septembri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 9)punktu un 

Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 2)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Iecelt Mariju ANDŽĀNI par Šķaunes sākumskolas direktora amata pienākumu izpildītāju 

ar 2018.gada 1.septembri. 

 

 

16. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

16.1.  dzīvokļa apmaiņa J. C. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 8.maija lēmumu par dzīvokļa 

apmaiņu J. C., 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Atļaut J. C. veikt dzīvokļa Dagdā, … ielā .. – .. (2-istabu, ar daļējām ērtībām)  apmaiņu 

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

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. C. uz 6 

mēnešiem – no 01.06.2018. līdz  30.11.2018. 

 

 

16.2. īres līguma pagarināšana T. Č. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 8.maija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T. 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Pagarināt T. Č. īres līgumu uz dzīvokli Asūnē, … ielā ..–..  uz 6 mēnešiem – līdz 

2018.gada 30.novembrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar  T. Č.. 

 



 

16.3. īres līguma pagarināšana S. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 8.maija lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Pagarināt S. K. īres līgumu uz dzīvokli Asūnē, … ielā ..–..  uz 6 mēnešiem – līdz 

2018.gada 30.novembrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu ar  S. K.. 

 

 

16.4.  dzīvojamās platības izīrēšana I. S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 22.maija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu I. 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Izīrēt I. S. pašvaldības dzīvokli Asūnē, … ielā ..–.. (1-istabas, ar ērtībām)  uz 6 

mēnešiem – no 01.06.2018. līdz  30.11.2018. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar I. S.. 

 

 

17. § 

Par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā 

 /Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā izsole netiks 

rīkota, jo 03.05.2018. tika saņemts pieteikums no IK “Modes” par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz minēto īpašumu, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,     

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

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

īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 001 0288, pārdošanu 

Individuālajam komersantam “Modes”, reģ. Nr.41502029586,  par nosacīto cenu EUR 2 

900 (divi tūkstoši deviņi simti euro).  

2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

3. Ar 31.05.2018. pārtraukt ar IK “Modes” 28.12.2013. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 



līgumu Nr.DNP/4-1.6/13/59. 

 

 

18. § 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

18.1. dzīvokļa Nr.2 Asūnes  ielā 23, Dagdā 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2  Asūnes  ielā 23, 

Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2  Asūnes  ielā 23, Dagdā, Dagdas 

novadā, kadastra Nr.6009 900 0379, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  

no nosacītās cenas (EUR 400), un noteikt izsoles sākumcenu EUR  320,00 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2  Asūnes  ielā 23, Dagdā, 

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. 

 

18.2. dzīvokļa Nr.3 Asūnes  ielā 23, Dagdā 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3  Asūnes  ielā 23, 

Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli. 

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3  Asūnes  ielā 23, Dagdā, Dagdas 

novadā, kadastra Nr.6009 900 0378, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  

no nosacītās cenas (EUR 500), un noteikt izsoles sākumcenu EUR  400,00 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3  Asūnes  ielā 23, Dagdā, 

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. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

http://www.dagda.lv/


Izgāja deputāts R.Azins 

 

19.1.  ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150, Bērziņu pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto iesniegumu no zemes nomnieka  par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 (15,0 ha) atsavināšanu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērziņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6050 003 0150 uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda. 

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

no pašvaldības 2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

 

Izgāja deputāts V.Krūmiņš 

 

19.2.  ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0157, Dagdas pagastā 

  

Sakarā ar pašvaldībā saņemto iesniegumu no zemes nomnieka par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6054 004 0157 (0,9 ha) atsavināšanu, 

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

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Reģistrēt zemes īpašumu Dagdas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0157 uz 

Dagdas novada pašvaldības vārda. 

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

no pašvaldības 2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

3. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 
 

20. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

20.1. “Drūvkalni”, Asūnes pagastā 

 

 Izskatot I. I., kas uz pilnvaras pamata pārstāv arī līdzīpašnieci K. I., iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts 03.05.2018.) par  īpašuma “Drūvkalni” sadali un pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi" 47.punktu un 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



 1.  Piekrist Asūnes pagasta zemes īpašuma “Drūvkalni”, kadastra Nr.6046 004 0022, 

sadalei trijos īpašumos. 

  2. Piešķirt no īpašuma “Drūvkalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0004 (7,2 ha) nosaukumu ”Druvas”, saglabājot tam  iepriekšējo 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

 3. Piešķirt no īpašuma “Drūvkalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6046 005 0016 (1,6 ha) nosaukumu ”Druviņas”, mainot tam  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

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

stāšanās dienas. 

 

Atgriezās deputāts V.Krūmiņš 

 

 

20.2. “Rokoli”, Andrupenes pagastā 

 

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

reģistrēts 03.05.2018.) par  īpašuma “Rokoli” sadali un pamatojoties uz Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 

47.punktu un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 1.  Piekrist Andrupenes pagasta zemes īpašuma “Rokoli”, kadastra Nr.6042 010 0104, 

sadalei trijos īpašumos. 

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

6042 010 0104 (5,3 ha) nosaukumu ”Rokoliņi”, saglabājot tam  iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

 3. Piešķirt no īpašuma “Rokoli” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6042 010 0106 (5,0 ha) nosaukumu ”Meža Rokoli”, mainot tam  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi uz mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

20.3. “Ozolaines”, Bērziņu pagastā 
 

 Izskatot SIA “IRI Asset Management”, reģ.Nr.40103279083, juridiskā adrese Ādažu 

iela 24, Bukulti, Garkalnes nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.04.2018.) par  īpašuma 

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

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



 1.  Piekrist Bērziņu pagasta zemes īpašuma “Ozolaines”, kadastra Nr.6050 007 0031, 

sadalei divos īpašumos. 

  2. Piešķirt no īpašuma “Ozolaines” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6050 003 0180 (0,7 ha) nosaukumu ”Urbīši”, saglabājot tam  iepriekšējo 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

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

stāšanās dienas. 

 

 

20.4. “Zariņi”, Asūnes pagastā 
 

 Izskatot Ā. B. un I. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.05.2018.) par  īpašuma 

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

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist Asūnes pagasta zemes īpašuma “Zariņi”, kadastra Nr.6046 004 0013, sadalei 

divos īpašumos. 

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

001 0005 (3,6 ha) nosaukumu ”Zariņi-1”, saglabājot tam  iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

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

stāšanās dienas. 

 

21. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 21.1. ar Ļ. B. Bērziņu pagastā 

  

 Izskatot Ļ. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.04.2018) 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt Ļ. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz  pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0218 (3,7 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 Ļ. 

B.. 

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

stāšanās dienas. 

 

21.2. ar M. Ļ. Andrupenes pagastā 



  

 Izskatot M. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.05.2018) 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”, “Zemes 

pārvaldības likuma” 17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt M. Ļ. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz rezerves zemes fondā 

iekļautiem  un zemes reformas pabeigšanai paredzētiem zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6042 003 0136 (2,52 ha), 6042 007 0086 (2,5 ha), 6042 010 0132 (4,0 ha) 

un uz 6,0 ha lielu platību no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0567 

lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums 

var tikt grozīts vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda un zemes reformas 

pabeigšanas zemju tālāku izmantošanu stāšanos spēkā. 

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

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

ar M. Ļ.. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

21.3. ar F. J. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot F. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.05.2018.) 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt F. J. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai piekritīgu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0034 (1,7 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 F. J. 

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

stāšanās dienas. 

 

Atgriezās deputāts R.Azins 

 

22. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

22.1. M. V. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot Bērziņu pagasta pārvaldes 21.05.2018. vēstuli Nr.1-6/18/11 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Izbeigt M. V. zemes nomas tiesības ar 31.05.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6090 007  0084 (3,93 ha) Bērziņu pagastā sakarā ar viņas nāvi. 

  

 

22.2. I. S. Svariņu pagastā 

 

 Izskatot I. S. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 11.05.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Izbeigt I. S. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6090 006 0147 (18,9 ha) Svariņu pagastā. 

  

 

22.3. A. T. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot A. T. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 19.05.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

 Izbeigt A. T. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. uz 1/6 d.d. no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6042 005 0153  Andrupenes pagasta Mariampolē 

  

 

22.4. J. P. Dagdas pilsētā 

 

 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

 Izbeigt J. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6009 002 

0245 (0,1240 ha) … ielā .., Dagdā, sakarā ar viņa nāvi. 

  

 

22.5. G. B. Dagdas pilsētā 

 

 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

 Izbeigt G. B. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6009 001 

0187 (0,14 ha) … ielā .., Dagdā, sakarā ar viņas nāvi. 

 

 

23. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

23.1. ar SIA “Ūzoleņi” Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot SIA “Ūzoleņi”, reģ.Nr.41503050536, juridiskā adrese “Dižskabarži”-7, 

Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.04.2018.) 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts S.Viškure, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt SIA “Ūzoleņi” zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz 

pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056 004 0520 

(0,0722 ha) un 6056 004 0269 (2,3 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

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

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

SIA “Ūzoleņi”. 

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

stāšanās dienas. 

 

23.2. ar J. S. Konstantinovas pagastā 

 

  Izskatot J. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.04.2018.) un pamatojoties uz 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Par publiskas personas zemes nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt J. S. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0126 (0,52 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt zemes nomas 

līgumu ar J. S.. 

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

stāšanās dienas. 

 



23.3. ar ZS “Pakalni” Konstantinovas pagastā 

 

  Izskatot zemnieku saimniecības “Pakalni”, reģistrācijas Nr.41501022152, juridiskā 

adrese “Pakalni”, Dagdas Muiža, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

20.04.2018.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 “Par 

publiskas personas zemes nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt ZS “Pakalni” zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0193 (2,1 ha) lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt zemes nomas 

līgumu ar ZS “Pakalni”. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

23.4. ar V. M. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot V. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.03.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt V. M. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz 2,1 ha lielu platību 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0284 lauksaimniecības vajadzībām. 

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

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

V. M.. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

23.5. ar V. R. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot V. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.04.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt V. R. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz 2,5 ha lielu platību 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0189 lauksaimniecības vajadzībām. 

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

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

V. R.. 



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

stāšanās dienas. 

 

 

23.6. ar F. Ļ. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot F. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.04.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt F. Ļ. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz 6,15 ha lielu 

platību no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0062 lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

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

ar F. Ļ. 

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

stāšanās dienas. 

 

23.7. ar D. A. Dagdas pilsētā 

 

  Izskatot D. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.05.2018.) un pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Par publiskas personas zemes 

nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt D. A. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz ½ domājamo daļu 

no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0150 (0,1355 ha) Dagdā …ielā .. 

dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.  

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt zemes nomas 

līgumu ar D. A.. 

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

stāšanās dienas. 

 

23.8. ar T. S. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot T. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.04.2018.)  un pamatojoties uz 

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

personas zemes nomu”,    

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Piešķirt T. S. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. līdz 31.12.2023. uz 2/12 domājamām 

daļām no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0168 (2,1 



ha) ēku uzturēšanai.  

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

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

T. S.. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

24. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

24.1. S. K. Dagdas pagastā 

 

 Izskatot S. K. (S. K.) iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 15.05.2018.) 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", 14.05.2018. zvērinātas notāres 

Evijas Paļumas izdotu mantojuma apliecību Nr.3417, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

1. Izbeigt A. K. zemes nomas tiesības ar 31.05.2018. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0138 sakarā ar viņa nāvi. 

2. Piešķirt dēlam S. K. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6054 001 0138 (5,0 ha) līdz 2023.gada 31.decembrim lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt nomas līgumu ar 

S. K.. 

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

stāšanās dienas. 

 

24.2. I. T. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot Šķaunes pagasta pārvaldes 02.05.2018. vēstuli Nr.SKN/1.7/18/5, V. T. 

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.05.2018.) un I. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

08.05.2018.), 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

1. Izbeigt J. T. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6092 006 

3354 (3,0 ha) un 6092 002 0063 (6,8 ha) sakarā ar viņa nāvi. 

2. Piešķirt dēlam I. T. zemes nomas tiesības ar 01.06.2018. uz zemes reformas pabeigšanai 

paredzētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 002 0063 (6,8 ha) uz 1 (vienu) gadu 

– līdz 31.05.2019. lauksaimniecības vajadzībām. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par 

nomas tiesību piešķiršanu lemt atkarībā no tā, kas mantos J. T. nomas tiesības.  



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

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

T.. 

5. Sakarā ar to, ka uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3354 ir pieteikušies 

V. T. un I. T., bet neviens nav mantojis J. T. nomas tiesības, par zemes nodošanu nomā 

lemt pēc nomas tiesību mantošanas.   

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

stāšanās dienas. 

 

 

25. § 

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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „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 011 0119 0,7 

4. Andzeļu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6044 005 0239 0,08 

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

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

7. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0416 0,3 

8. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 007 0084 3,93 

9. Ezernieku pagasts rezerves zemes fonds 6056 005 3164 4,0 

(daļa no z.g.) 

10. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,3 

(daļa no z.g.) 

11. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0397 0,34 

12. Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0287 0,15 

13. Konstantinovas 

pagasts 

rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 



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

15. Svariņu pagasts zeme zemes reformas 

pabeigšanai 

6090 001 0228 1,18 

16. Šķaunes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6092 006 3314 0,7 

 

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

15.jūnijam. 

 

 

26. § 

Par adresācijas jautājumiem 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

26.1.  adreses grozīšana 

 

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

“Adresācijas noteikumi” 9.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0041 grozīt adresi no 

“Ceļmalnieki”, Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov. uz “Rūķīši”, Vecdome, Dagdas pag., 

Dagdas nov. 

 

 

26.2. adreses likvidēšana 

 

 Sakarā ar to, ka dabā beidzis pastāvēt adresācijas objekts (dzīvojamā māja un 

saimniecības ēkas) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu 

Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0051 un būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 6056 005 0051 001, 6056 005 0051 002 un 6056 005 0051 003 Adrešu reģistrā 

dzēst adresi “Baloži”, Egļova, Ezernieku pag., Dagdas nov.  

 

 

26.3.  adreses piešķiršana 

 

 Izskatot kooperatīvās sabiedrības “Ežezers”, reģ.Nr. 45903001640, juridiskā adrese 

“Darbnīcas”, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

02.05.2018.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.689 

“Adresācijas noteikumi” 15.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



 Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6044 005 0237 004, 6044 005 0237 005, 6044 005 

0237 006 un 6044 005 0237 007, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 

005 0237, piešķirt adresi “Kaltes”, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov. 

 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Niedres”, Bērziņu pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

Izskatot Ž. B., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. P., iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 25.04.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

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

kadastra apzīmējumu 6050 004 0100 (13,1 ha) divos zemes gabalos 3,6 ha un 9,5 ha. 

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

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

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

stāšanās dienas.       

Pielikumā: 

1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0100 sadales shēma uz vienas lapas.                                                                                  

 

 

28. § 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

28.1. īpašumam “Ozolaines”, Šķaunes pagastā 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.04.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60920060414_20180419 

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

apzīmējumu 6092 006 0414 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0425 (projektētā platība 

10,62 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 

0101. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0426 (projektētā platība 

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

0101.  



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

006 0023, sastāvā. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

28.2. īpašumam “Nikiti”, Ķepovas pagastā 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.04.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800050007_20180419 

nekustamajam īpašumam “Nikiti”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 005 0007 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0075 (projektētā platība 

7,34 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, kods 

0201. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0074 (projektētā platība 

0,16 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, kods 

0201.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Nikiti”, kadastra Nr.6080 005 

0007, sastāvā. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

28.3. īpašumam “Baibas”, Ķepovas pagastā 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.05.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800060042_20180515 

nekustamajam īpašumam “Baibas”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6080 003 0111 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0129 (projektētā platība 

29,31 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 

0101. 



3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0128 (projektētā platība 

2,09 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 

0101.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Baibas”, kadastra Nr.6080 

003 0074, sastāvā. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

28.4. īpašumam “Jaunbirztalas”, Bērziņu pagastā 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.05.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60500060042_20180516 

nekustamajam īpašumam “Jaunbirztalas”, Bērziņu pagastā, sadalot zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6050 006 0042 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0038 (projektētā platība 

7,03 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, kods 

0201. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0037 (projektētā platība 

0,11 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, kods 

0201.  

4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Jaunbirztalas”, kadastra 

Nr.6050 006 0008, sastāvā. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

28.5. īpašumam “Graubas”, Bērziņu pagastā 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.05.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60500070100_20180518 

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

apzīmējumu 6050 007 0100 (142,2 ha) divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0139 (projektētā platība 

139,99 ha) noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: lauksaimniecības 



zeme, kods 0101, 139,93 ha platībā; pārējo sabiedrisko objektu apbūve, kods 0908, 0,06 

ha platībā. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 007 0113 (projektētā platība 

2,21 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 

0101.  

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

007 0100, sastāvā. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

Atgriezās deputāts V.Krūmiņš 

 

28.6. īpašumam “Muižnieki”, Dagdas pagastā 

 Izskatot SIA “Vinoko”, reģ.Nr.42403024273, juridiskā adrese Pasta iela 28, Jelgava, 

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.05.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

projekta izstrādes noteikumi” un 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60540010044_20180523 nekustamajam 

īpašumam “Muižnieki”, Dagdas pagastā, ko izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Raitis 

Piļka, sertifikāts Nr.AA000000058, sadalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 

001 0044 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0297 (projektētā platība 

1,5 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Zemes vienību atstāt īpašuma “Muižnieki”, kadastra Nr.6054 001 0044, sastāvā. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0298 (projektētā platība 

0,02 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zemes dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. Zemes vienību iekļaut 

jaunizveidotā īpašumā ar nosaukumu “Muižnieki A”.  

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

stāšanās dienas. 

 

 

29. § 

Par grozījumiem zemes vienību zemes lietošanas veidu eksplikācijā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 Sakarā ar neatbilstību faktiskajai situācijai dabā un pamatojoties uz Ministru Kabineta 

2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 194.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

 Grozīt zemes lietošanas veidu eksplikāciju rezerves zemes fondā iekļautām šādām 

zemes vienībām: 



 

Zemes vienības  
kadastra     

apzīmējums 

Kopplatība, 

ha 
LIZ                 

tajā skaitā 

Meži                Krūmi           Purvi                

 

Ūdens 
objektu     

zeme 

Zeme 
zem 

ēkām  

un 
pagal-

miem 

 

Zeme 
zem 

ceļiem 

Pārējās 

zemes Aram- 
zeme 

Augļu 
dārzi 

Pļavas Ganības 

6056 001 0142 11.50 - - - - - 8.50 - 3.0 - - - - 

6056 002 0033 10.20 2.50 0.60 - - 1.90 7.70 - - - - - - 

6056 007 0110 4.40 1.00 - - - 1.00 3.10 0.30 - - - - - 

 

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas uz trijām lapām. 

 

 

30. § 

Par mazdārziņiem, ganībām un garāžām iznomāto zemesgabalu Dagdā 

sarakstu apstiprināšanu  

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

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

a)apakšpunktu un 27.punktu,  

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

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” 

– nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti A.Trūlis, I.Plesņa, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

1. Apstiprināt mazdārziņiem iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā 2018.gadam. 

(1.ielikums) 

2. Apstiprināt ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā 2018.gadam. 

(2.pielikums) 

3. Apstiprināt zemes gabala Brīvības ielā 6, Dagdā zemes lietotāju sarakstu. (3.pielikums) 

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes gabalu nomas līgumus ar jauniem 

zemes nomniekiem. 

 

 

31. § 

Par zemes gabalu platību precizēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar kadastra datu neatbilstību kartē iezīmētajām platībām un pamatojoties uz  

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), 

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

 

Precizēt zemes gabala Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005 

platību – 0,5 ha. 

 

Aizgāja deputāte I.Plesņa 

 

 

 



32. § 

Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Izpilddirektors informēja, ka: 

- uzsākta projektu īstenošana: ceļu Aleksandrova–Skudriķi un Porečje–Malcāni–Krasnopole 

pārbūve, āra trenažieru uzstādīšana Dagdas pludmalē, āra klases ierīkošana pie Dagdas 

vidusskolas;  

- noslēdzies atkārtots iepirkums un noslēgts līgums ar SIA “VTV 14” par stāvlaukuma 

izbūvi pie VSPC “Dagda”; 

- uzsākta kapličas būvniecība Andzeļu ciemā; 

- 21.maijā tika pieņemta ekspluatācijā katlu māja Mičurina ielā 12A, Dagdā. 

Sniedza atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. 

 

 

33. § 

Par atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka izsludinātais konkurss par pretendentu atlasi uz Dagdas novada 

bibliotēkas vadītāja amatu noslēdzās bez rezultātiem, jo pieteikušais pretendents pirmajā kārtā 

nav ieguvis 50% no iespējamo punktu skaita, saskaņā ar konkursa nolikuma 4.12.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu. 

2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumu “Par pretendentu atlasi 

uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu”. /Pielikumā: Nolikums/ 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 20. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 29.maijā 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 24.maija sēdē 

(protokols Nr.7, 3.§) 

 

Dagdas Tūrisma informācijas centra 

2018. gada suvenīru cenrādis  

(no 01.06.2018.) 
 

Nr. 

p.k. 

Preces nosaukums Daudzums Vienas vienības 

cena EUR 

(bez PVN) 

PVN 

(21%) 

Cena 

EUR 

(ar PVN) 

1. Krafta papīra maisiņš 

(lielie) 

100 0,41 0,09 0,50 

2. Krafta papīra maisiņš 

(mazie) 

100 0,41 0,09 0,50 

3. Sporta soma  50 1,49 0,31 1,80 

4. Automātiskais lietussargs 

ar koka rokturi 

50 3,06 0,64 3,70 

5. Balons 500 0,25 0,05 0,30 

6.  Keramikas krūze 300 ml 100 2,73 0,57 3,30 

7. Lietusmētelis – piekariņš 200 0,99 0,21 1,20 

8. Nozīmīte  50 2,73 0,57 3,30 

9. Pildspalva 300 0,33 0,07 0,40 

10. Pildspalva ar 

skārienjūtīgo uzgali 

300 0,58 0,12 0,70 

11. Pudeļu attaisāmais – 

piekariņš 

100 0,74 0,16 0,90 

12. Ūdens pudele 50 3,55 0,75 4,30 

13. Eko blociņš  150 1,24 0,26 1,50 

14. Klade 100 2,48 0,52 3,00 

15. Pleds – spilvens 10 5,62 1,18 6,80 

 

Dagdas novada pašvaldības    

domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Trūlis 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 24.maija sēdē 

(protokols  Nr.7, 18.§) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma  - dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23,  

Dagdā, Dagdas novadā  

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

 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kadastra Nr.6009 900 

0379 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234  2070/7180 domājamās daļas. 

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

3. Izsoles laiks: 2018.gada 5.jūlijā  plkst.10.00.  

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

Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba dienās plkst. 08.00–12.00  un 13.00–17.00. (piektdienās līdz 

15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507. 

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

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

6. Izsoles objekta nosacītā cena:  EUR 320,- (trīs simti divdesmit euro, 00 centi).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 

10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas jeb EUR 32,00 Dagdas 

novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: 

LV72UNLA0050018182302, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Dzīvokļa 

Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā  izsoles nodrošinājums". 

12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja 

norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole 

netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu. 

13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 

08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).  

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

- fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  nodrošinājuma 

iemaksu; 

- juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu.   

 

 



 

15. Izsoles norise:  
- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 

- ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 

- solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

- pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu 

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

16. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

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

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

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

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

rezultātu apstiprināšanas.  

19. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                A.Trūlis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 24.maija sēdē   

(protokols  Nr.7, 18.§) 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma  - dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23,  

Dagdā, Dagdas novadā  

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

 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kadastra Nr.6009 900 

0378 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234  2620/7180 domājamās daļas. 

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

3. Izsoles laiks: 2018. gada 5.jūlijā plkst.11.00.  

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

Alejas  ielā  4, Dagdā,  darba  dienās plkst. 08.00 – 12.00  un 13.00 –  17.00. (piektdienās 

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

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

komisijas priekšsēdētāju Artjoms Gekišs, mob.tālr.2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 400,- (četri simti euro, 00 centi).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 
10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas jeb EUR 40,- Dagdas 

novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: 

LV72UNLA0050018182302, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Dzīvokļa 

Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā  izsoles nodrošinājums". 

12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja 

norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole 

netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu. 

13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 

08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).  

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

- fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu 

apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  nodrošinājuma iemaksu; 

- juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā 

ar izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu.   

 

 

 



 

 

15. Izsoles norise:  
- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks; 

- ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 

- solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

- pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu 

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

16. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs 

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

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

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

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

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

rezultātu apstiprināšanas.  

19. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                A.Trūlis 

 

 

 



1 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 24.maija sēdē 

(protokols Nr.7, 33.§) 

 

ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMS 

Par pretendentu atlasi  

 uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu 

 
1.  Vispārīgie jautājumi 

 

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata 

pienākumu izpildei atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un 

attīstību.  

2. Komisija un tās kompetence 

 

2.1. Konkursa komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā ar rīkojumu nosaka Dagdas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

2.2. Komisija sagatavo un apstiprina individuālos pretendentu vērtēšanas kritērijus, izskata 

iesniegtos dokumentus, novērtē, organizē intervijas un nosaka pretendentu interviju norises 

dienu un laiku.  

2.3. Interviju norises laiku un vietu komisijas vadītājs telefoniski vai elektroniski paziņo 

izvirzītajiem pretendentiem, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā 

iespējamo punktu skaita. 

2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.  

2.5. Komisija veic darbu Dagdas novada pašvaldības telpās Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas 

novadā.  

2.6. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. 

2.7. Komisijas sēdes protokolu raksta vienā eksemplārā, kurš glabājas Dagdas novada 

pašvaldībā. 

2.8. Protokolu paraksta komisijas vadītājs un sekretārs. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

 

3.1. Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis 

pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.  

3.2. Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba 

jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu 

beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā; 

3.2.2. vismaz 2 gadu pieredze bibliotēku darba jomā vai līdzīgā kultūras darba jomā; 

3.2.3. izpratne par pašvaldības iestādes darba organizāciju un finanšu plānošanu; 

3.2.4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.   

3.3. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt Dagdas novada pašvaldības 

kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, darba laikā vai arī sūtot elektroniski uz e-pastu: 

dome@dagda.lv līdz 2018.gada 11.jūnija plkst. 11.00.  

3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:  

3.4.1. pieteikumu;  

3.4.2. dzīves un darba aprakstu (CV);
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3.4.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un papildizglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas; 

3.4.4. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepciju (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);  

3.4.5. vēlamas rekomendācijas vai atsauksmes;  

3.4.6. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

3.5. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas laikā, ja pretendents tiks uzaicināts 

uz darba interviju – II (otro) kārtu. 

 

4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana 

4.1. Konkursa komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc konkursa Nolikuma  

3.3.punktā noteiktā termiņa.  

4.2. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās:  

4.2.1. pirmajā kārtā izskata un atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei 

nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.4.punkts), komisija izvērtē iesniegtos dokumentus 

atbilstoši komisijas noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pirmā kārta notiek divu (2) darbdienu 

laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma; 

4.2.2. otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst konkursa Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri  

pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu skaita. otrajā kārtā 

tiek vērtēts pretendenta Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojums, 

atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam, spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai 

specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikāciju prasme. Otrā kārta notiek piecu 

(5) darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma.  

4.3. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī nolikuma 3.4.punktā sniegto informāciju un 

dokumentus, vērtējot punktu sistēmā:  

4.3.1. Izglītība: (max p-tu skaits 4)  

4.3.1.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā – 4; 

4.3.1.2. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu 

beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā– 3; 

4.3.1.3. vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā – 2; 

4.3.1.4. augstākā izglītība citā jomā – 1. 

4.3.2. Kvalifikācija un pieredze bibliotēku darba jomā vai vadībā vismaz 2 gadi: (max p-tu 

skaits 5) 

4.3.2.1. Kvalifikācija un pieredze bibliotēku darba jomā – 3; 

4.3.2.2. Kvalifikācija un pieredze  līdzīgā kultūras darba jomā vai vadībā – 2;  

4.3.2.3.Papildus divi punkti iegūstami, ja darba pieredze bibliotēku darba jomā gūta pēdējo 2 

gadu laikā – 2. 

4.3.3. Papildus izglītība vai kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošiem dokumentiem) – 

(max p-tu skaits 3).  

4.3.4. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcija - līdz 6 punkti. 

4.3.5. Maksimāli iespējamais punktu skaits pirmajā kārtā - 18 punkti.  

4.4. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta iesniegto Dagdas novada bibliotēkas 

attīstības koncepciju (Nolikuma 3.4.4.punkts), kompetenci iestādes vadības, saskarsmes un 

komunikācijas prasmes pēc šādiem kritērijiem, vērtējot punktu sistēmā:  

4.4.1. Dagdas novada bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojums, atbilstība iesniegtajam 

materiālam (subjektīvs vērtējums) – līdz 5 punktiem; 
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4.4.2. pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes uz amata pienākumu pildīšanai 

atbilstošiem jautājumiem (subjektīvs viedoklis) – līdz 5 punktiem; 

4.4.3. pretendenta saskarsmes spējas, komunikāciju prasme (subjektīvs viedoklis) – līdz 5 

punktiem; 

4.4.4. maksimāli iespējamais punktu skaits otrajā kārtā – 15 punkti.  

4.5. Komisijas locekļiem II kārtas (intervijas) laikā ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, 

kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi, Dagdas novada 

bibliotēkas attīstības koncepcijas pamatojumu.  

4.6. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju, 

komunikāciju prasmes un motivācijas novērtēšanai.  

4.7. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem. 

4.8. Katrā kārtā pretendenta punktu skaitu aprēķina, izrēķinot vidējo vērtējumu no visu 

komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, 

pamatojoties uz   pirmajā un otrajā kārtā iegūtā individuālā vērtējuma summāro punktu skaitu.  

4.9. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja 

balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Komisijas vadītājam savs lēmums 

ir jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā.  

4.10. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo 

katram pretendentam rakstveidā (elektroniski) piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma 

pieņemšanas.  

4.11. Ja maksimāli augstu punktu skaitu ir ieguvuši divi pretendenti, komisija ir tiesīga 

izvirzīt izskatīšanai izglītības, kultūras un sporta komitejā abu pretendentu kandidatūras. 

Pretendents, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Pēc 

pozitīva domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu 

ar pārbaudes laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.  

4.12. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis Nolikuma 4.2.2.apakšpunktā minēto punktu 

skaitu vai dome neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek izsludināts atkārtots 

konkurss uz vakanto amata vietu.  

 

5. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes 

 

5.1. Amata pamatpienākumi:  

5.1.1. nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi; 

5.1.2. nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Dagdas 

novada domes lēmumu un rīkojumu izpildi un ievērošanu; 

5.1.3. nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību 

uzskaiti, saglabāšanu un drošību; nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo 

līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; 

5.1.4. sagatavot un iesniegt Novada pašvaldībā iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta 

izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam iestādes budžetam; 

5.1.5. sagatavot iestādes pasākumu plānu, nodrošināt tā nepārtrauktu aktualizāciju; 

5.1.6. plānot, organizēt un vadīt Dagdas novada bibliotēkas darbu saskaņā ar Dagdas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju; 

5.1.7. veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Dagdas novada pašvaldības 

pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus 

dokumentus;



4 

 

 

5.1.8. vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām;  

5.1.9. veicināt iestādes darbinieku profesionālo izaugsmi un tālākizglītību; 

5.1.10. pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību 

aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem.  

5.2. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:  

5.2.1. augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba 

jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu 

beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā; 

5.2.1. valsts valodas prasme augstākajā līmenī, atbilsoši Valsts valodas likuma prasībām; 

5.2.2. zināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, 

finanšu jautājumi un bibliotēku jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana); 

5.2.3. pieredze bibliotēku darba jomā vai līdzīga rakstura organizatoriskā darbā;  

5.2.4. zināšanas par bibliotēku darbu un tā attīstības procesiem; 

5.2.5. spējas komunicēt un sadarboties ar personālu, sadarbības partneriem, valsts un 

nevalstiskām institūcijām; 

5.2.6. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;  

5.2.7. labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes; 

5.2.8. B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.  

 

6. Nobeiguma noteikumi 

 

6.1. Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata konkursa Nolikums sagatavots uz četrām (4) 

lapām un tiek ievietots Dagdas novada pašvaldības interneta vietnē: www.dagda.lv.   

6.2. Pieteikumi tiek secīgi reģistrēti, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, iesniegšanas datumu 

un laiku.  

6.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

konkurss tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto 

dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.  

6.4. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas protokolu un 

komisijas pieņemto ieteikumu.  

6.5. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents vai pieteikušos 

pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām un par to 

pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem pretendentiem Dagdas 

novada dome neapstiprina iecelšanai amatā), tiek izsludināts atkārtots konkurss.  

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                  A.Trūlis 


