
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710;  

e-pasts: dome@dagda.lv 

Dagdā 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdā Nr. 15 2018.gada 27.decembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

13 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins (līdz plkst. 15.40), Irēna Gžibovska, 

Aleksandrs Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15.05), Vija Nipere, 

Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Artjoms Gekišs, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, finanšu nodaļas vadītāja 

Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu 

speciālists Ainārs Streļčs; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas 

sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ), Anatols Viškurs (darba darīšanās).   

 

 

Darba kārtība : 

 

1. Par Dagdas novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par Dagdas novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu. 

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  

4. Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu. 

5. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 

6. Par darba samaksu Dagdas novada domes deputātiem un komisijām. 

7. Par Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

8. Par pašvaldībai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas apstiprināšanu. 

9. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. 

10. Par zemes nomas pirmtiesību un nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām. 

11. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 



12. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

13. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

16. Par piešķirtās adreses precizēšanu Bērziņu pagastā. 

17. Par adreses piešķiršanu. 

18. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040378, Asūnes 

pagastā,  uzmērīšanu un reģistrēšanu. 

19. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

20. Par finansējuma piešķiršanu. 

21. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli. 

 

 

1. § 

Par Dagdas novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8)punktu, 41.panta pirmās daļas 2)punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 11.pantu un 12.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 novada sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā.  

Pielikumā: Sociālā dienesta nolikums uz 4 lapām. 

 

 

2. § 

Par Dagdas novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

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

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

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

– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas novada sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas 

ar grozījumiem no 2019.gada 1.februāra.  

Pielikumā: Sociālā dienesta amatu saraksts uz 1 lapas. 

 

 

3. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

N. S. 
 

Izskatījusi O. V. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/790) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu N. S. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

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



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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. S. adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4. § 

Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu 

 /Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu aktualizēto sarakstu no 

01.01.2019. un ņemot vērā autotransporta gada nobraukuma uzskaites rezultātus, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta  noteikumu  Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu  ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu, pamatojoties uz 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 Dagdas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas 

sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) 

no 01.01.2019.   

2. Ar 01.01.2019. zaudē spēku Dagdas novada domes 2017.gada 19.janvārī apstiprinātais 

Dagdas novada pašvaldības autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm no 01.01.2017. 

3. Aktualizētu autoceļu sarakstu par noteiktajām uzturēšanas klasēm ievietot Dagdas novada 

pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv.  

Pielikumā: Autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm uz 7 lapām. 

 

 

5. § 

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Izskatījusi pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar 

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

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

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

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

termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav 

pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.”,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo debitoru 

parādus saskaņā ar sarakstu : 

 

Nr. 

p.k. 

Iestādes nosaukums Parāda summa 

(EUR) 

Parāda veids 



1. Dagdas novada pašvaldība 4 209.59 NĪN-zeme 

2.  91.55 NĪN-ēkas 

3.  95.38 Zemes noma 

4.  63.44 Īres maksa 

 

5.  947.09 Komunālie pakalpojumi 

Kopā : 5 407.05  

 

Pielikumā: Bezcerīgo debitoru saraksts uz 3 lapām. 

 

 

6. § 

Par darba samaksu Dagdas novada domes deputātiem un komisijām 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

6.1.  domes deputātiem  
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

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

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

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 2 

(A.Plotka, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

1. Ar 2019.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem vienas 

darba stundas apmaksas likmi 6,60 EUR/h un darba samaksu aprēķināt atbilstoši 

faktiski nostrādātajam laikam par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, komisijās, darba 

grupās, valdēs, kā arī citu deputāta pienākumu pildīšanu.  

2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits – 40 stundas mēnesī. 

 

 

6.2.  domes pastāvīgo komisiju locekļiem 
 

  Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 3.panta (6
3
) daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (R.Nipers, 

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

1. Ar 2019.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju locekļiem 

vienas darba stundas apmaksas likmi 2,75 EUR/h un darba samaksu par darbu 

komisijā aprēķināt atbilstoši katra komisijas locekļa faktiski nostrādātajam laikam. 

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

 

 

7. § 

Par Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

/Ziņo I.Tukiša, I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada Kultūras centra ierosinājumu veikt grozījumus maksas 

pakalpojumu cenrādī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14)punktu,   



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

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts),  „atturas” – 2 (J.Kavuns, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

1. Apstiprināt Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā 

no 2019.gada 1.janvāra. 
2. Noteikt, ka ar 01.01.2019. spēku zaudē Dagdas novada domes 2017.gada 23.novembra 

sēdē apstiprinātais Dagdas novada pašvaldības Tautas (Saietu) namu maksas 

pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.16, 10.§, 10.2.p.). 

Pielikumā: KC maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām. 

 

 

8. § 

Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas pakalpojumu maksu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

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

a)apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktu un ņemot vērā 

neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu Dagdas novada pašvaldībai piekrītošiem 

neapbūvētiem zemesgabaliem,  

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

S.Viškure), „pret” – 4 (J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, V.Krūmiņš),  „atturas” – 2 (R.Nipers, 

P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas 

pakalpojumu maksas cenrādi ar 2019.gada 1.janvāri.Pielikumā: Neapbūvētu zemesgabalu 

nomas pakalpojumu maksas cenrādis uz 1 lapas. 

No sēdes aizgāja deputāts R.Azins. 

 

 

9. § 

Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas  3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 

"Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšana kārtību", 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 2028.gada 31.decembrim zemes 

nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Zemes nomnieks Iznomātās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 

Iznomātā 

platība, ha 

1. Šķaunes pagasts Ē. R. 60920060160 0,19 

60920060161 0,8 



60920060162 1,5 

60920060163 1,8 

2. Šķaunes pagasts J. S. 60920010165 1,5 

60920010166 0,9 

3. Šķaunes pagasts A. J. 60920020081 1,5 

4. Šķaunes pagasts I. A. 60920060438 2,9 

5. Šķaunes pagasts A. A. 60920060440 1,9 

6. Šķaunes pagasts V. Š. 60920060439 2,35 

7. Šķaunes pagasts S. L. 60920010030 1,12 

8. Šķaunes pagasts V. A. 60920060270 0,84 

60920060273 0,4 

60920060370 1,4 

60920060271 1,8 

60920060272 2,0 

9. Šķaunes pagasts L. Z. 60920010162 0,4 

10. Šķaunes pagasts P. V.       V. Č. 60920010106 1,7 

11. Šķaunes pagasts V. M. 60920040075 6,4 

12. Bērziņu pagasts S. Č.  60500030131 0,7 

60500030133 0,88 

60500030135 4,7 

13. Bērziņu pagasts L. M. 60500030269 2,2 

60500020092 5,5 

14. Bērziņu pagasts A. M. 60500030292 0,49 

60500020136 6,59 

60500030268 3,1 

60500030474 1,3 

60500030435 0,07 

60500030433 0,4 

60500030475 1,6 

15. Bērziņu pagasts L. R. 60500030116 0,10 

16. Bērziņu pagasts A. D. 60500020051 5,1 

17. Bērziņu pagasts I. P. 60500060012 0,098 

18. Bērziņu pagasts P. F. 60500040225 8,9 

60500040221 7,3 

60500040300 1,5 

60500040346 2,5 

60500040347 3,6 

60500040419 0,9 

19. Bērziņu pagasts A. E. 60500050066 2,1 

20. Bērziņu pagasts N. F. 60500040404 6,3 

21. Ķepovas pagasts A. J. 60800040145 0,25 

60800040213 2,0 

60800040214 0,8 

60800040266 1,75 

22. Ķepovas pagasts K. P. 60800040068 1,75 

60800040162 3,2 

23. Ķepovas pagasts J. P. 60800040158 4,6 ha 

60800040159 1,2 ha 

24. Ķepovas pagasts P. P. 60800020048 6,6 

25. Ķepovas pagasts L. L. 60800030054 19,3 



26. Ķepovas pagasts A. Š. 60800030051 5,2 

27. Ķepovas pagasts O. P. 60800020049 4,5 

28. Dagdas pagasts N. L. 60540040214 5,3 

60540040217 3,2 

29. Dagdas pagasts V. R. 60540040215 1,0 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 29 lapām. 

 

  

10. § 

Par zemes nomas pirmtiesību un nomas tiesību pagarināšanu personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām  

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

ar J. Z. Asūnes pagastā 

 

          Izskatot J. Z. iesniegumu (reģistrēts 12.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/884), konstatēts: 

- ar J. Z., kā ar bijušo zemes lietotāju 28.12.2013. noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums 

līdz 31.12.2018. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

60460040387; 

- zemes nomas līgumā kā nomas objekts norādīta arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

60460040229, uz kuru J.Z. nav zemes nomas pirmtiesību, bet šī zeme iznomāta kā 

personisko palīgsaimniecību zeme, ar nodokļa likmi 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, Ministru 

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

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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 J. Z. zemes nomas pirmtiesības līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460040387, saglabājot noteikto 

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

2. Pagarināt J. Z. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai piekrītošo, 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodoto, zemes vienības daļu 2,2 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 60460040229, mainot nomas maksu uz 0,5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

11.1 ar Ļ. B. Bērziņu pagastā 



 Izskatot Ļ. B. iesniegumu (reģistrēts 03.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/832) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 uz 6 gadiem - līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai 

piekrītošo, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodoto, zemes vienību 0,9 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 60500023105 un uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60500033199. 

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

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.2. J. S. Asūnes pagastā 

 

 Izskatot J. S. iesniegumu (reģistrēts 13.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/888) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 J. S. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem - līdz 01.12.2024. uz daļu, t.i. uz 2,0 

ha platībā, no pašvaldībai piekrītošās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040312. 

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

3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

D. B. Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot D. B., deklarētā adrese … Dagdas nov.,  iesniegumu (reģistrēts 12.09.2018. 

Nr.3-1.11.5/18/653), konstatēts: 



- uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām, kadastra apzīmējumiem 60420100053 un 

60420100054 Andrupenes  pagastā bija noslēgts zemes pirmtiesību nomas līgums ar J. B..  

- J. B. miris 30.12.2017.  

- D. B. lūdz saglabāt zemes nomu, jo vēlas stāties mantojuma tiesībās. 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. B. zemes nomas pirmtiesības uz 1 gadu līdz 31.12.2019. uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100053 un 4,1 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100054.  

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

3. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par turpmāko nomas tiesību piešķiršanu lemt atkārtoti 

saskaņā ar iesniegtajiem mantojuma tiesību apliecinošajiem dokumentiem. 

4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13. § 

Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

ZS “Ezermala” Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot zemnieku saimniecības “Ezermala” īpašnieka A. P. iesniegumu (reģistrēts 

14.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/6894), konstatēts: 

- uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440050237 atrodas 2 

būvju īpašumi, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecībām pieder ZS “Ezermala”. 

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

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 “Ezermala”, reģistrācijas Nr.45901001152, juridiskā adrese Andzeļi, Andzeļu 

pag., Dagdas nov., LV-5668, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.12.2024. uz 

pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 3,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

60440050237.  

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

3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



 

14. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

14.1. k/s “Ežezers-3” Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3” valdes priekšsēdētāja A. P. iesniegumu 

(reģistrēts 14.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/893), konstatēts: 

- ar k/s “Ežezers-3” 05.11.2012. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 1-15/12/23 uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 60440050237, 

60440050238, 60440050240, 60440070071, 60440060097, 60440060108 iznomāšanu uz 

35 gadiem; 

- k/s “Ežezers-3”  lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības uz 4 zemes vienībām; 

- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 k/s “Ežezers-3”, reģistrācijas Nr.45903001640, juridiskā adrese Andzeļi, Andzeļu 

pag., Dagdas nov., LV-5668, zemes nomas tiesības ar 01.01.2019. uz pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60440050237, 60440050238, 

60440050240, 60440070071. 

2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomāto 

zemes vienību precizēšanu. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.2. L. M. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot L. M. iesniegumu (reģistrēts 06.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/850), konstatēts: 

- ar L.M. 03.12.2012. noslēgts zemes nomas līgums Nr. /2012-28 uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 60500040410, iznomāšanu uz 20 gadiem; 

- L.M. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības; 

- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 L. M. zemes nomas tiesības ar 01.01.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60500040410. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



14.3. V. T. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot Bērziņu pagasta pārvaldes iesniegumu (reģistrēts 28.11.2018. Nr.3-

1.11.5/18/812), konstatēts: 

- ar V. T. bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām, 

kadastra apzīmējumi 60500030265 un 60500030266, iznomāšanu līdz 01.06.2020.  

- V. T. miris 28.07.2018. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 V. T. zemes nomas tiesības ar 01.01.2019. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 60500030265 un 60500030266. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.4. N. P. Ķepovas pagastā 

 

 Izskatot Ķepovas pagasta pārvaldes iesniegumu (reģistrēts 06.12.2018. Nr.3-

1.11.5/18/848), konstatēts: 

- ar N. P. bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām, 

kadastra apzīmējumi 60800040176, 60800040157 un 60800040156, iznomāšanu līdz 

31.12.2018.; 

- N. P. miris 05.11.2018. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 N. P. zemes nomas tiesības ar 01.01.2019. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60800040176, 60800040157 un 60800040156. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

15.1. “Meža mājas”, Svariņu pagastā 

 

 Izskatot A. K. V. iesniegumu (reģistrēts 19.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/923) par  īpašuma 

“Meža mājas” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 nekustamā īpašuma „Meža mājas” ar kadastra Nr.6090 001 0083 sadalīšanai, 

atdalot atsevišķi 1 (vienu) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60900020022.  



2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Ankavas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60900020022.  

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.2. “Pūpoli”, Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot L. R. iesniegumu (reģistrēts 06.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/845) par  īpašuma 

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

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 nekustamā īpašuma „Pūpoli” ar kadastra Nr.6050 003 0056 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi 3 (trīs) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60500030056, 60500030058 

un 60500030059.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Vilciņi” zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 60500030056, 60500030058 un 60500030059.  

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.3. “Sarjankas” Škaunes pagastā 

 

 Izskatot SIA “Dizozols” valdes priekšsēdētāja J.A. iesniegumu (reģistrēts 06.12.2018. 

Nr.3-1.11.5/18/847) par  īpašuma “Sarjankas” sadali un pamatojoties uz likuma 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu, 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, 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 nekustamā īpašuma „Sarjankas” ar kadastra Nr.6092 001 0085 sadalīšanai, 

atdalot atsevišķi 1 (vienu) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60920010085.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Pļavas Sarjankas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 60920010085.  

3. Atlikušām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60920010086 un 60920010087 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:  no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 



5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.4. “Celiņi”, Asūnes  pagastā 

 

 Izskatot V. K. iesniegumu (reģistrēts 06.12.2018. Nr.3-1.11.5/18/849) par  īpašuma 

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

likums” 14.pantu, 17.panta (4
1
)
 
daļu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu 

Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktam, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

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

47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Celiņi” ar kadastra Nr.6046 005 0174 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi 1 (vienu) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60460050165.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Celiņu bāze” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60460050165.  

3. Likvidēt iepriekš piešķirto adresi: "Celiņi 1", Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-

5676. 

4. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60460050165 un visām 

uz tās esošām būvēm:  no "Celiņi 2", Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676, uz 

"Celiņu bāze", Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676. 
5. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. § 

Par piešķirtās adreses precizēšanu Bērziņu pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Sakarā ar Bērziņu pagasta pārvaldes iesniegumu (reģistrēts 11.12.2018. Nr.3-

1.11.5/18/870) un saskaņā ar LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

17.panta (4
1
)
 
daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” 9. punktam, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Mainīt iepriekš piešķirto adresi: "Cerība", Zjazuļova, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-

5697, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60500030296 un uz tās esošām būvēm uz :       

"Cerība", Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



17. § 

Par adreses piešķiršanai Bērziņu pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Sakarā ar V.L. iesniegumu (reģistrēts 11.12.2011., Nr.872) par jaunas adreses 

piešķiršanu jaunbūvei – dzīvojamai mājai Bērziņu pagastā, pamatojoties uz LR likuma 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta (4
1
)
 
daļu un atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktam, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 adresi jaunbūvei–dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 60500070100001: 

„Buddova”, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18. § 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040378, 

Asūnes pagastā,  uzmērīšanu un reģistrēšanu 

 /Ziņo A.Streļčs/ 

 Konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60460040378 platība sastāda 0,60 ha; 

- zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6046 004 0219 sastāvā; 

- nekustamajam īpašumam nav piešķirts nosaukums, tas nav uzmērīts un nav reģistrēts 

zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 

2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6046 004 0219 piešķirt nekustamā īpašuma 

nosaukumu „Gobiņas”. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040378 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, paredzēt no 

pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo D.Macuļeviča/ 

 

19.1. īres līguma pagarināšana V. K. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  V. K. uz dzīvokli …,  Šķaunē, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.2. īres līguma pagarināšana D. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu D. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  D. P. uz dzīvokli …,  Ezerniekos, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.3. īres līguma pagarināšana M. Š. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu M. Š, 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  M. Š. uz dzīvokli …,  Ezerniekos, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



19.4. īres līguma pagarināšana O. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. B., pamatojoties uz Dagdas novada 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  O. B. uz dzīvokli …,  Ezerniekos, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.5. īres līguma pagarināšana I. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  I. P. uz dzīvokli …,  Ezerniekos, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.6. īres līguma pagarināšana R. F. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 11.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. F., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  R. F. uz dzīvokli …,  Ezerniekos, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

 

19.7. īres līguma pagarināšana G. D. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu G. D., pamatojoties uz Dagdas novada 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  G. D. uz dzīvokli …,  Šķaunē, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.8. īres līguma pagarināšana G. Š. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu G. Š., 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  G. Š. uz dzīvokli …,  Šķaunē, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.9. īres līguma pagarināšana O. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  O. P. uz dzīvokli …,  Mariampolē, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās 



telpas īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.10. īres līguma pagarināšana I. P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  I. P. uz dzīvokli …,  Dagdā, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības  izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.11. īres līguma pagarināšana I. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

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

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

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

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 īres līgumu  I. K. uz dzīvokli …,  Dagdā, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.decembrim. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.12. dzīvokļa apmaiņa L. M. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par 

dzīvokļa apmaiņu L. M., 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” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 L. M. veikt dzīvokļa Dagdā, … (2-istabas, bez ērtībām)  apmaiņu pret dzīvokli 



Dagdā, … (2-istabas, ar daļējām ērtībām). 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar L. M. uz 1 gadu – līdz  2019.gada 31.decembrim. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

Par finansējuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

20.1. Fonda „Sibīrijas bērni” projektu atbalstīšanai 

 

Izskatījusi  nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni””, reģ.Nr.40008057169,  lūgumu 

finansiāli atbalstīt projektu īstenošanu 2019.gadā – konference un koncerts “Aizvestajiem” 

par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursu organizēšana, 

filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāža, ekspedīcijas uz Tomskas 

apgabalu organizēšana, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 200,-  (divi simti euro) Fondam „Sibīrijas 

bērni” projektu īstenošanai. 

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  200 euro minētā pasākuma 

līdzfinansēšanai. 

3. Finanšu nodaļai pārskaitīt Fondam „Sibīrijas bērni” 200 euro lēmuma 1.punktā minētajam 

mērķim. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

20.2. Latgales Gada balvas norises atbalstīšanai 

 

Sakarā ar biedrības “Asmu Latgalīts” lūgumu sniegt finansiālu atbalstu  Latgales Gada 

balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks Maltā, 2019.gada 

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

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,-  (divi simti euro) biedrībai “Asmu 

Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai. 

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma 

līdzfinansēšanai. 

3. Finanšu nodaļai pārskaitīt biedrībai “Asmu Latgalīts” 200 euro lēmuma 1.punktā 

minētajam mērķim. 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

20.3. Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks 2018” norises atbalstīšanai 



 

Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 250 euro 

Gada balvas „Boņuks 2018” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks 

Rēzeknē, 2019.gada 24.februārī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Atbalstīt Latgales vēstniecības GORS organizēto Latgaliešu kultūras Gada balvas 

„Boņuks 2018” pasniegšanas ceremonijas norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 

250,-  (divi simti piecdesmit euro). 

2. Paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 250 euro minētā pasākuma 

līdzfinansēšanai. 

3. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 250 euro lēmuma 1.punktā 

minētajam mērķim. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

21. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

21.1. “Ināras”, Šķaunes pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.14, 17.§) 17.1.p. ”Ināras”, Šķaunes pagastā, iepazinusies 

ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ināras”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6092 006 0447, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 6092 006 0299 – 2,64 ha platībā, 6092 006 0333 – 1,37 ha platībā, 6092 

006 0445 – 3,53 ha platībā, nosacīto cenu EUR 11 800,- (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ināras”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.2. kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.14, 17.§) 17.2.p. kadastra numurs 6054 002 0076, 

Dagdas pagastā, iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto 



cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas 

pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 1,79 ha 

platībā, nosacīto cenu EUR 2 700,- (divi tūkstoši septiņi simti euro). /Novērtēšanas akts 

protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas 

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

lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.3.  “Vārnas”, Bērziņu pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.14, 17.§) 17.3.p. “Vārnas”, Bērziņu pagastā, 

iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi 

Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, kadastra numurs 

6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 

15,18 ha platībā, nosacīto cenu EUR 21 900,- (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro). 

/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.4. “Aituceļš”, Ezernieku pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.14, 17.§) 17.4.p. “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, 

iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi 

Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, kadastra 

numurs 6056 009 0036, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 



3005 – 0,52 ha platībā, nosacīto cenu EUR 1 000,- (viens tūkstotis euro). /Novērtēšanas 

akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

21.5. “Oskari”, Dagdas pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 29.11.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.14, 17.§) 17.5.p. “Oskari”, Dagdas pagastā, iepazinusies 

ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma “Oskari”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 

6054 004 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0157 – 0,9 

ha platībā, nosacīto cenu EUR 1 400,- (viens tūkstotis četri simti euro). /Novērtēšanas akts 

protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ” “Oskari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā  

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas 

Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 10. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 28.decembrī 



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2018.gada 27.decembra sēdē 

(prot. Nr.15, 2.§) 

 
Dagdas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta darbinieku amatu saraksts un mēnešalgas  

(ar grozījumiem no 2019.gada 1.februāra) 
 

Nr. Amata vienības nosaukums Izmaiņas Skaits Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī 

(EUR) 

Mēneš

-algu 

grupa 

1. Dienesta vadītājs 0 1 960,- 960,00 11 

2. Dienesta vadītāja vietnieks  -0.5 0,5 

 

800,- 400,00 10 

3. Vecākais sociālais darbinieks +0.5 0,5  

 

800,- 400,00 

 

10 

4. Vecākais sociālais darbinieks darbam 

ar veciem cilvēkiem un invalīdiem 

+1 1 780,- 780,00 9 

5. Sociālais darbinieks darbam ar 

ģimeni un bērniem 

+0.25 1 750,- 750,00 9 

6. Sociālais darbinieks darbam ar 

personu grupām 

+0.75 0,75 

 

750,- 562,50 

 

9 

7. Sociālais darbinieks darbam ar 

veciem cilvēkiem un invalīdiem 

-0.5 0,5 720,- 360,00 8 

8. Sociālās palīdzības organizators                     -0,5 0,5 720,- 360,00 8 

9. Sociālais aprūpētājs  +0.25 0,5 580,- 290,00 8 

10. Sociālais darbinieks                  

(Dagdas pilsēta) 

+1 1 720,- 720,00 8 

11. Sociālais darbinieks                  

(Dagdas pagasts) 

0 1 720,- 720,00 8 

12. Sociālais darbinieks               

(Andrupenes pag.) 

0 1 720,- 720,00 8 

13. Sociālais darbinieks                    

(Ezernieku pag.)  

+0.25 0,75 

 

720,- 540,00 

 

8 

14. Sociālais darbinieks  

(Asūnes pag.) 

-0.25 0,5 720,- 360,00 8 

15. Sociālais darbinieks  

(Andzeļu pag.) 

-0.25 0,5 720,- 360,00 8 

16.  Sociālais darbinieks  

(Konstantinovas pag.) 

-0.25 0,5 720,- 360,00 8 

17. Sociālais darbinieks  

(Šķaunes pag.) 

0 0,5 

 

720,- 360,00 

 

8 

18. Sociālais darbinieks  

(Bērziņu pag.) 

-0.1 0,4 720,- 288,00 8 

19. Sociālais darbinieks  

(Svariņu pag.) 

-0.1 0,4 720,- 288,00 8 

20. Sociālais darbinieks  

(Ķepovas pag.) 

-0.05 0,2  

 

720,- 144,00 

 

8 

 Kopā:  +1.5/-1.5  13   9 722,50 

 
 

* Likvidētas Klientu apkalpošanas speciālista, Datu ievades un apstrādes operatora, Sociālā 

darbinieka darbam ar pieaugušām personām amata vienības, kopā 1,5 slodzes. 



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2018.gada 27.decembra sēdē 

(prot. Nr.15, 7.§) 

 

Dagdas novada Kultūras centra  

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

 no 01.01.2019. 
 

Nr. 

 

Pakalpojuma 

nosaukums 
Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(EUR) 

Cena ar 

PVN (21%) 

(EUR) 

Atlaides 

1. Ieejas biļešu cenas iestādes rīkotajos pasākumos 

1.1. Diskotēkas  1 biļete 0,41–1,65 0,50 – 2,00 Iestādes 

struktūrvienību 

amatiermākslas 

kolektīvu 

dalībniekiem 

50%. 

Svētku dienās 

pašvaldības 

rīkotajos 

pasākumos – līdz 

100%. 

1.2. Balles ar dzīvo 

mūziku 

1 biļete 1,65 – 4,13 2,00 – 5,00 

1.3. Koncerti, izrādes, 

kino un citi izklaides 

pasākumi 

 

1 biļete 

 

0,83 – 4,13 
 

1,00 – 5,00 

2. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām 

2.1. Bēru mielasta 

rīkošana 

līdz 4 h 20,00 24,20  

2.2. Izglītojošu un citu 

publisku pasākumu 

rīkošana (lekcijas, 

semināri, 

prezentācijas u.c. 

pasākumi) 

līdz 2 h 

 

katra nākamā 

stunda 

15,00 

 

7,00 

18,15 

 

8,47 

 

Novadā 

reģistrētām NVO 

– 50% 

2.3. Izklaides pasākumu 

(kāzas, jubilejas u.c. 

svinības) rīkošana 

līdz 6 h 

līdz 12 h 

40,00 

75,00 
48,40 

90,75 

Par otro svinību 

dienu  - 50% 

2.4. Politisko organizāciju 

pasākumu rīkošana 

līdz 2 h 

katra nākamā 

stunda 

45,00 

 

7,00 

54,45 

 

8,47 

 

2.5. Atsevišķas telpas 

(kabineta) noma 

 

1 h 

 

2,00 
 

2,42 

 

3. Pasākumu apskaņošana (ar personālu) 

3.1. Pakalpojuma 

sniedzēja telpās 

1 h 15,00 18,15 Novadā 

reģistrētām NVO 

– 50% 

 

 

3.2. Ārpus pakalpojuma 

sniedzēja telpām 

1 pasākums 

līdz 4 h 

katra nākamā 

stunda 

100,00 

 

20,00 

 

121,00 

 

24,20 

 



2 

 

4. Video projekcijas aparatūras noma (ar personālu) 

4.1. Videoprojektora un 

ekrāna noma 

1 h 7,00 8,47  

4.2. Portatīvā datora (ar 

interneta pieslēgumu) 

noma 

1 h 2,00 2,42  

5.  Galda un servēšanas piederumu noma*
1
: 

5.1. Galdautu noma 1 gab. 1,00 1,21  

5.2. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma līdz 20 

personām.  

1 kompl. 5,00 6,05  

5.3. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma no 20 līdz 50 

personām. 

1 kompl. 10,00 12,10  

 
*

1
 – pakalpojums tiek sniegts Kultūras centra Tautas/Saietu namos, kuros ir pieejams.  

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                   A.Trūlis                                                                                      

 

 



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2018.gada 27.decembra sēdē 

(prot. Nr.15, 8.§) 

 

 

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu  

nomas maksa 

 

Nr. 

p.k. 

Zeme Maksa (bez PVN) 

1. Lauksaimniecības zeme  50,54 EUR/ha gadā  

2. Lauksaimniecības zeme pilsētā un ciemos  61,78 EUR/ha gadā  

3. Zeme zem ūdeņiem (ezeri)  37,93 EUR/ha gadā  

4. Apbūves zeme ciematos un pilsētā  0,08 EUR/m
2
 gadā  

5. Apbūves zeme ārpus ciematiem  0,07 EUR/m
2
 gadā  

6. Zemes gabali, kuri tiks iznomāti atbilstoši MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 

29.9. un 29.10.apakšpunktos minētajos gadījumos  

6.1. 29.5. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās 

aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un 

dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas 

nodrošināšanai;  

0,10 EUR/m
2
 mēnesī  

6.2. 29.6. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots ielu (tās 

daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru 

laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un 

ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots 

nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un 

dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju 

novietošanai, kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem;  

0,10 EUR/m
2
 mēnesī  

6.3. 29.7. - neapbūvēts zemesgabals vienai personai īslaicīgi – ne 

ilgāk par 10 dienām gadā – un iznomāšana nav pretēja 

sabiedrības interesēm;  

0,51 EUR/ha dienā  

6.4. 29.8.- neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, 

kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai 

ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja 

šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies 

tikai viens pretendents;  

56,16 EUR/ha gadā  

6.5. 29.9. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots 

nomnieka informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai 

izkārtnes izvietošanai;  

1,02 EUR/m
2
 mēnesī  

6.6. 29.10. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots tāda 

reklāmas objekta izvietošanai, kas nav minēts šo noteikumu 

29.9. apakšpunktā, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents;  

1,07 EUR/m
2
 mēnesī  

 
 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                   A.Trūlis                                                                                      

 


