
 
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. 5 2018.gada 22.martā 

                                                                                                                                                           

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, Viktors Krūmiņš, Inese Plesņa Aivars Plotka, Viktors Stikuts, 

Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs, Raimonds Nipers (no plkst. 15:07). 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

izpilddirektors Artjoms Gekišs; projektu koordinatore Olga Gekiša; zivsaimniecības 

vadītājs Armands Pudniks; ceļu meistars Aivars Belkovskis; zemes lietu speciālists Juris 

Priluckis; juriskonsults Jānis Stikuts;  

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska; sabiedrisko 

attiecību speciāliste Dace Rune; datorspeciālists Gints Runis. 

 

Citi: Interneta vietņu www.dagdainfo.net  un www.aglona.net pārstāve  Elizabete Viļuma – 

Gražule.   

 

Nepiedalās –  

1 deputāts: Vija Nipere (komandējumā). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis par izsludināto sēdi ar 31 jautājumu un ierosina papildināt 

sēdes darba kārtību ar  2 jautājumiem: 

- Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

- Par līgumu ar SIA “M.T.Z.-SERVISS” un ZS “DAIRA” par traktortehnikas iegādi.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

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

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

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

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 

32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

33. Par līgumu ar SIA “M.T.Z.-SERVISS” un ZS “DAIRA” par traktortehnikas iegādi.  

 

 



Darba kārtība: 

 

1. Par dalību Zivju fonda pasākumos: 

1.1. projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Dagdas ezerā”; 

1.2. projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros”; 

1.3. projekta pieteikums  „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes 

paaugstināšana Dagdas novada ezeros”; 

1.4. projekta pieteikums „Osvas, Bižas un Visaldas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde”. 

2. Par projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna 

pasākumu ieviešana Dagdas novadā” LVAF konkursam. 

3. Par pašvaldības projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2018”.  

4. Par pašvaldības ceļu reģistra aktualizāciju. 

5. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām.  

6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, Dagdā  uzmērīšanu un 

reģistrēšanu. 

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, Ezernieku pagastā 

uzmērīšanu un reģistrēšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

9. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

11. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

12. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

13. Par adreses piešķiršanu. 

14. Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu. 

15. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, Ezernieku pagastā. 

16. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

17. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

18. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

19. Par pašvaldības konkursu “Gada ģimene 2018”. 

20. Par pašvaldības konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”. 

21. Par N.Rancāna konkursa norises atbalstīšanu. 

22. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

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

24. Par pašvaldības īpašuma “Kalnavēji”, Dagdas pagastā izsoli. 

25. Par īpašuma “Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsoli. 

26. Par pašvaldības īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā  atsavināšanu. 

27. Par pašvaldības īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoles apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

28. Par zemes gabala “Grantaines”, Andzeļu pagastā ģeoloģisko izpēti. 

29. Par Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju un centralizētās 

grāmatvedības uzskaites ieviešanu. 

30. Par Dagdas novada pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju. 

31. Par Dagdas novada bibliotēku darbības reorganizāciju. 

32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

33. Par līgumu ar SIA “M.T.Z.-SERVISS” un ZS “DAIRA” par traktortehnikas iegādi.  

 

 

1. § 

Par dalību Zivju fonda pasākumos 

/Ziņo O.Gekiša, A.Pudniks/ 

 



1.1.  projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Dagdas ezerā” 

 

Mērķis: Papildināt un atjaunot zivju resursus Dagdas ezerā. 

Projekta uzdevumi: 

 Papildināt zivju resursu krājumus Dagdas ezerā ar 28000 zandartu mazuļiem. 

 Saglabāt sugu daudzveidību, bagātību un produktivitāti; 

 Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana; 

 Veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz zivju resursu aizsardzību un to racionālu 

izmantošanu. 

Kopējās paredzamās izmaksas – EUR 6 979.28 

Zivju fonda finansējums - EUR 6 141.00 (88%) 

Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 838.28  (12%) 

Priekšfinansējums – EUR 6 979.28  

 

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zivju resursu pavairošanai un 

atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” (turpmāk tekstā - Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai 

no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 

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

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

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

 

1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu 

pavairošana Dagdas novada Dagdas ezerā” ar kopējām izmaksām EUR 6 979.28 (seši 

tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro, 28 centi). 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 6 979.28 un līdzfinansēšanu EUR 838.28 

apmērā. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai 

no pašvaldības 2018.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai  (kods 06.600) 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

 

Ieradās deputāts R.Nipers 

 

 

1.2.  projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros” 

 

Mērķis: Papildināt un atjaunot zivju resursus Gordovas, Osvas un Kaitras ezeros. 

Projekta uzdevumi: 

 Papildināt zivju resursu krājumus Gordovas ezerā ar 4000 līdaku mazuļiem un Osvas 

ezerā – ar 5000 līdaku mazuļiem un Kaitras ezerā – ar 4500 līdaku mazuļiem. 

 Saglabāt sugu daudzveidību, bagātību un produktivitāti; 

 Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana; 

 Veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz zivju resursu aizsardzību un to racionālu 

izmantošanu. 

Kopējās paredzamās izmaksas – EUR 4 100.08. 

Zivju fonda finansējums - EUR 3 649.00 (89%). 

Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 451.08 (11%). 



Priekšfinansējums – EUR 4 100.08.  

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zivju resursu pavairošanai un 

atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana” (turpmāk tekstā - Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai 

no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 

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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (A.Plotka, 

V.Stikuts),  „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu 

pavairošana Dagdas novada ezeros” ar kopējām izmaksām EUR 4100.08 (četri tūkstoši 

viens simts euro, 08 centi). 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu EUR 4 100.08 un līdzfinansēšanu EUR 451.08 

apmērā. 

3. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt līdzekļus projekta finansējuma nodrošināšanai 

no pašvaldības 2018.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai  (kods 06.600) 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

 

1.3.  projekta pieteikums  „Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” 

 

Projekta mērķis: Nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības 

kompetencē esošajos ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitāti. 

Projekta aktivitātes: Kvadricikla iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšanai: 

 

Kopējās izmaksas: Tirgus cena EUR 9699,00. 

Līdzfinansējums (11%) : 1067.00 EUR. 

Pieprasītais Zivju fonda finansējums (atbalsts 89%): EUR 8632,00. 

 

A.Plotkas ierosinājums – pozitīva lēmuma rezultātā pēc projekta īstenošanas kvadraciklam 

ierīkot GPS. 

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2018.gada 9.janvāra Zivju fonda padomes 

lēmumu par izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda 

pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” un 2010.gada 02.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai 

no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” ar projektu 

„Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas 

novada ezeros” ar kopējām izmaksām EUR 9699,00. 



2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu pilnā apmērā un līdzfinansēšanu EUR 1067.00 

apmērā. 

 

 

1.4.  projekta pieteikums „Osvas, Bižas un Visaldas ezeru zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrāde” 

 

Projekta mērķis: Zivju resursu ilgtspējīgas zivsaimnieciskās izmantošanas un aizsardzības 

nodrošināšana Osvas, Bižas un Visaldas ezeros, izstrādājot tiem zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumus. 

Projekta aktivitātes:  Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde trīs Dagdas 

novada ezeriem, ietverot tajos: 

 Osvas, Bižas un Visaldas ezeru vispārēja raksturojuma veidošana; 

 Ihtiofaunas izpēte; 

 Ezeru līdzšinējās zivsaimnieciskās izmantošanas izpēte; 

 Ieteikumu izstrāde ezeru iespējamai zivsaimnieciskai izmantošanai nākotnē; 

 Ezeru zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumu (gan rūpnieciskai, gan amatierzvejai) 

izstrāde. 

Kopējās izmaksas: Tirgus cena EUR 2744,20. 

Līdzfinansējums (12%) : 348,48 EUR. 

Pieprasītais Zivju fonda finansējums (atbalsts 88%): EUR 2395,72. 

 

 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2018.gada 9.janvāra Zivju fonda padomes 

lēmumu par izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda 

pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana” un 2010.gada 02.marta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana” ar 

projektu „Osvas, Bižas un Visaldas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde” ar kopējām izmaksām EUR 2744,20. 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu pilnā apmērā un līdzfinansēšanu EUR 348,48 

apmērā. 

 

 

2. § 

Par projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 

plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā” LVAF konkursam 

/Ziņo O.Gekiša;  R.Nipers/ 

 

Projekta mērķis: Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, 

erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un 

sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu pie Ežezera, 

Dagdas novadā, šādi veicinot dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 

aizsardzību Rāznas Nacionālā parka teritorijā. 

Projekta aktivitātes:  

Dabas takas izveide Jaundomē (Takas plāns): 



1. Takas sākumpunkts, informatīvais stends par taku, informatīvais stends par Ledus 

pagrabu; 

2. Virziena norāde; 

3. Ieeja mežā, informatīvais stends par meža dzīvniekiem; 

4. Dīķis, informatīvais stends par bebru populāciju; 

5. Alus brūža drupas, izkārtne “Alus brūzis” 

6. Labiekārtota atpūtas vieta pludmalē (nojume ar galdu un soliem, soliņi ar atkritumu 

urnām, ugunskura vieta, laipa, laivu glabāšanas slēgta nojume, informatīvais stends 

par Ežezerā sastopamām zivīm); 

7. Lauka mala 

8. Avotiņš, izkārtne “Avotiņš” 

Paredzamais takas kopgarums 1500 metri. 

 

 

Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 

aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā” iesniegšanai Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 

(R.Nipers),  „atturas” – 1 (J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu 

vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” un iesniegt 

projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna 

pasākumu ieviešana Dagdas novadā”  ar kopējām izmaksām EUR 52 396,32. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā: 

2.1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām Projekta izmaksām jeb 

EUR 7 896,32 un priekšfinansēšanu EUR 52 396,32; 

2.2. Paredzēt pašvaldības 2018.gada budžetā Projekta finansējuma summu EUR 52 396,32. 

 

 

3. § 

Par pašvaldības projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2018” 

/Ziņo O.Gekiša/ 

 

 Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu 

uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube, 

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

pieņemšanā nepiedalās deputāti S.Viškure, A.Viškurs, J.Kavuns, P.Tukišs, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” 

nolikumu.  /Pielikumā/ 

2. Apstiprināt  konkursa komisiju šādā sastāvā: 

Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, komisijas vadītāja; 

Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;  

Juris KAVUNS – Domes deputāts; 



Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts; 

Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs; 

Aivars KLISMETS – Būvvaldes vadītājs. 

3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt  5 000,- EUR (pieci tūkstoši euro)  no 

pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas 

sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400). 

 

 

4. § 

Par pašvaldības ceļu reģistra aktualizāciju 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Veicot Dagdas novada pašvaldības ceļu apsekošanu dabā, izvērtējot atsevišķu ceļu 

posmu izmantošanas un turpmākas uzturēšanas lietderību, saskaņā ar Ministru kabineta 

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

kārtība” 11.punktu, 

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

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

nav,  „atturas” – 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā šādas izmaiņas: 

1.1. no ceļa 4-1 Punduri – Buraki – Andžāni izslēgt posmu  no pagrieziena uz viensētu 

“Silmači” līdz pagriezienam uz viensētu “Buraki” un izveidot divus ceļus: Punduri – 

Dehteri un Andžāni – Buraki; 

1.2. no ceļa 4-10 Rusecki – Stoponīši izslēgt posmu no  viensētas “Augstkalni” līdz 

krustojumam ar pagasta autoceļu 4-2 un posmu no krustojuma ar  pagasta autoceļu 4-2 

līdz krustojumam ar valsts ceļu V-618 un pievienot ceļam 4-2 Porečje – Vidņeva – 

Rusecki; 

1.3. izslēgt ceļu 4-21 Lociki – Osva 1,82 km garumā; 

1.4. izslēgt ceļu 6-43 Ruskuļova – Noviki 1, 36 km garumā. 

2. Ceļu meistaram A.Belkovskim sagatavot un iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

iesniegumus izmaiņu veikšanai Pašvaldības ceļu un ielu reģistrā. 

 

 

Izgāja deputāts R.Azins 

 

5. § 

Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām 

Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās 

dēļ nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi, kā arī 

nepietiekoša finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un saskaņā ar Ministru 

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

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 9., 10., 11. un 12.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 5 (R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

V.Stikuts),  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt avārijas stāvokli uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām saskaņā ar 

sarakstu. /Pielikumā/ 



2. Pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu un veikt 

ārkārtas uzturēšanas darbus, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo 

nozīmi. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus 

uz neatliekamu saimniecisko darbu veikšanas laiku, pamatojoties uz ieinteresētās 

personas iesniegumu, ja ceļa klātnes stāvoklis un klimatiskie apstākļi atļauj šo darbu 

veikšanu, nenodarot ceļam bojājumus.  

4. Publicēt paziņojumu par avārijas stāvokļa noteikšanu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 
5. Ceļu meistaram A.Belkovskim veikt kontroli par lēmuma izpildi.  

6. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.aprīli.  

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku Domes 25.05.2017. sēdē (prot. Nr.7, 5.§) un 

23.11.2017. sēdē (prot. Nr.16, 5.§) apstiprinātie avārijas stāvoklī esošie Dagdas novada 

pašvaldības ceļi. 

 

 

6. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, Dagdā   

uzmērīšanu un reģistrēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes gabalu Dagdā, 

Ezermalas ielā,  67 m
2
 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, lai nodrošinātu 

pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu,  

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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, 

Dagdā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz 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. 

 

 

7. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, Ezernieku pagastā  

uzmērīšanu un reģistrēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes gabalu Ezernieku 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005,  lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

http://www.dagda.lv/


1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, 

Ezernieku pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu. 

2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz 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. 

 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

8.1.“Osīši”, Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot SIA “Dižozols”, reģ.Nr.44103079618, juridiskā adrese Beātes iela 5, 

Valmiera, kas uz pilnvaras pamata pārstāv īpašuma “Osīši” īpašnieku J. Z., iesniegumu 

(pašvaldībā reģistrēts 14.03.2018.) 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, MK 

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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Osīši”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 003 0006, 

sadalei. 

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

6076 003 0007 (0,8 ha) un 6076 003 0008 (0,4 ha) nosaukumu “Ezerosīši”, saglabājot 

tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 

0101. 

3. Īpašumā “Osīši” paliekošajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076 003 

0006 (22,4 ha) un 6076 003 0126 (25,0 ha) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

8.2. “Čadi”, Dagdas pagastā 

 

 Izskatot N. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.03.2018.) par  īpašuma “Čadi” 

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, MK 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Piekrist zemes īpašuma “Čadi”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 004 0066, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Čadi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

003 0116 (2,5 ha) nosaukumu “Mežozoli, mainot tam  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.  

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

9.1. ar V. B. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,6 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 001 3101 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.   

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

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

B.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

Izgāja deputāte O.Golube 

 

 

9.2. ar I. P. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot I. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 001 3101, uz 3,15 ha no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6092 001 3104 un 3,0 ha no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 

001 3105 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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



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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

9.3. ar L. L. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot L. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt L. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 0,25 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3399 un uz 1,65 ha no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.4. ar K. A. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot K. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt K. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6092 002 0101 (6,7 ha) un uz 3,7 ha no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 3399 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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

A.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.5. ar I. A. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot I. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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”,  

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



1. Pagarināt I. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,45 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 un uz 0,5 ha no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 3399 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.6. ar E. L. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot E. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt E. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,0 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.   

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

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar E. L.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.7. ar V. D. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt V. D. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,1 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293, uz 0,2 ha no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 3399 un uz 0,5 ha no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

6092 006 3288 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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

D.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.8. ar Z. A. Šķaunes pagastā 



  

 Izskatot Z. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt Z. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 2,15 ha lielu platību no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 un uz 1,0 ha no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 3295 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām   

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

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

A.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.9. ar E. S. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot E. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt E. S. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,0 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 un uz 0,5 ha no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6092 006 3288 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.   

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

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar E. S.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.10. ar N. Č. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot N. Č. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt N. Č. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,1 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.   

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



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

Č.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

9.11. ar V. P. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt V. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 0,25 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3399 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām,   

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

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar V. P.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.12. ar Ž. A. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot Ž. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt Ž. A. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,45 ha lielu platību no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.   

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

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

A.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.13. ar V. Š. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. Š. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Pagarināt V. Š. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 0,9 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.   

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

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar V. Š.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.14. ar A. J. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot A. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0249 (0,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

līgumu ar A. J.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

  

 9.15. ar A. B. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot A. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0542 (1,0 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 A. B.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 9.16. ar R. T. Asūnes pagastā 

  

 Izskatot R. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.02.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0400 (2,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

R. T.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.17. ar Z. A. Svariņu pagastā 

  

 Izskatot Z. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6090 003 0128 (2,6 ha) lauksaimniecības vajadzībām.  

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

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

ar Z. A.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.18. ar K. H. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot K. H. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0315 (0,79 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 K. H.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.19. ar V. G. Konstantinovas pagastā 

  

 Izskatot V. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.03.2018.) 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0278 (0,2 ha) dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

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

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

līgumu ar V. G.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

10.1. J. P. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot J. P. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt J. P. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz 0,4 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 Šķaunes pagastā. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 



 

10.2.V. A. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot V. A. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 06.03.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt V. A. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 3314 (0,7 ha) Šķaunes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.3. Ļ. M. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot Ļ. M. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 01.03.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt Ļ. M. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6050 003 0284 (2,3 ha) Bērziņu pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.4. A. O. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot A. O. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 14.03.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt A. O. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz 0,6 ha lielu platību no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 un uz 0,5 ha no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6092 006 3399 Šķaunes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.5. D. V. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot D. V.  iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 19.03.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt D. V. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 005 3164 (7,67 ha) Ezernieku pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.6. V. V. Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot V. V. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 31.01.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt V. V. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 004 0269 (2,3 ha) Ezernieku pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.7. O. P. Asūnes pagastā 

 

 Izskatot Asūnes pagasta pārvaldes 20.03.2018, vēstuli Nr.1.8/18/13 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt O. P. zemes nomas tiesības ar 01.02.2018. uz zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 6046 004 0168 (4,0 ha) un 6046 004 0209 (0,28 ha) Asūnes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.8. A. G. Dagdas pilsētā 

 Izskatot A. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.02.2018) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

  Izbeigt A. G. zemes nomas tiesības ar 01.03.2018. uz 0,0081 ha lielu platību no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0271 Dagdas pilsētā, Brīvības ielā 6. 

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

spēkā stāšanās dienas. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

11. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

11.1. ar V. T. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Piešķirt V. T. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. līdz 31.12.2022. uz 1,5 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  

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

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

ar V. T.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

11.2. ar J. L. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot J. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.02.2018.) 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Piešķirt J. L. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018 līdz 31.12.2022. uz 0,35 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293, 

0,5 ha no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 un 2,0 ha no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3289 personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām.  

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

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

ar J. L.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

Izgāja deputāts A.Gžibovskis 

 

 



11.3. ar L. K. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot L. K., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A. S. (pilnvara Nr.1935, izdevis 

zvērināts notārs Ināra Reliņa 2017.gada 30.novembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

14.03.2018.), konstatēts: 

- Dagdas novada pašvaldības dome ar 2017.gada 21.decembra lēmumu “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.17., 18.§) izbeidza H. M. zemes lietošanas 

tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524,  6,3 ha platībā, un 

noteica, ka H.M. mantiniekiem ir zemes nomas pirmtiesības līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2007.gada 

15.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt H. M. mantiniecei L. K. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018 līdz 31.12.2022. 

uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0524, 6,3 ha platībā.  Zemes 

lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201. 

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

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

līgumu ar L. K.. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

12. § 

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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 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 002 0062 6,15  



(daļa no z.g.) 

4. Andrupenes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 011 0119 0,7  

5. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 003 0284 

2,1  

(daļa no z.g.) 

6. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0184 1,5 

7. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0390 0,9 

8. Bērziņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6050 004 0416 0,3 

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

(daļa no z.g.) 

10. Ezernieku pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6056 004 0269 2,3 

11. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0126 0,52 

12. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0201 

0,3  

(daļa no z.g.) 

13. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0397 0,34 

14. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 004 0287 0,15 

15. 
Konstantinovas 

pagasts 

pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6076 005 0193 2,1 

16. 
Konstantinovas 

pagasts 
rezerves zemes fonds 6076 004 0473 0,5 

17. Svariņu pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6090 001 3375 2,9 

18. Svariņu pagasts 
zeme zemes reformas 

pabeigšanai 
6090 001 0228 1,18 

19. Šķaunes pagasts 
pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6092 006 3314 0,7 

 

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

20.aprīlim. 

 

 

13. § 

Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot E. Š. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.03.2018) un pamatojoties uz 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.689 “Adresācijas noteikumi” 15.punktu,  

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

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



 Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6054 004 0034 001 un 6054 004 0034 002, kas 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0034 īpašumā “Ezerkrasti”, 

piešķirt adresi “Saules”, Alženova, Dagdas pag., Dagdas nov. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

14. § 

Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā un pamatojoties uz 

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

kadastra likuma 1.panta 14.punktu,  

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

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6042 009 0147, Andrupenes pagastā, 

nosaukumu “Ritumi”. 

2. Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6080 004 0026, Ķepovas pagastā, nosaukumu 

“Zintiņi”. 

 

 

15. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, Ezernieku pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Sakarā ar to, ka pašvaldības autoceļa ”Niperi-Kairiši” zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6056 009 3005 tiek izņemta no pašvaldības autoceļu reģistra, tā nav 

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

“Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu, likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 18.puktu, Administratīvā procesa likuma 83.pantu, 

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

P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 

(A.Plotka), Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 17.12.2009. lēmumu “Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai, uz kurām atrodas pašvaldībai piederoši ceļi” attiecībā uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005, 0,3 ha platībā. 

2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005 piešķirt statusu – starpgabals 

un noteikt, ka tas ir piekritīgs pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 

4.punktu. 

3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005 noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3005 robežu shēma. 

 



 

16. § 

Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta 

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

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26.puktu, 

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

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0147 (1,0 ha), Andrupenes pagastā, 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz 

mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0276 (6,79 ha), Ķepovas pagastā, 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz 

mežsaimniecības zemi, kods 0201. 

 

 

17. § 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

17.1. īpašumam “Auri”, Ķepovas pagastā 

 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.03.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc-ZIP_60800040199_ 20180309 

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

apzīmējumu 6080 004 0199 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0298 (projektētā 

platība 9,4 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101. Zemes vienībai saglabāt īpašuma nosaukumu “Auri”. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0297 (projektētā 

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

kods 0101. Zemes vienību iekļaut jaunizveidotā īpašumā ar nosaukumu “Skaistumi”.   

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

17.2. īpašumam “Dorotpole”, Ķepovas pagastā 

 

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



iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.03.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 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, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800040224_ 20180309 

nekustamajam īpašumam “Dorotpole”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 6080 004 0224 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0290 (projektētā 

platība 1,42 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0289 (projektētā 

platība 0,58 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101.  

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

Nr.6080 004 0224, sastāvā. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

17.3. īpašumam “Liepas”, Ķepovas pagastā 

 

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

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 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, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800050008_ 20180223 

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

apzīmējumu 6080 005 0008 divās zemes vienībās. 

2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0071 (projektētā 

platība 9,55 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, 

kods 0201. 

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0070 (projektētā 

platība 0,65ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - mežsaimniecības zeme, 

kods 0201.  

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

002 0007, sastāvā. 

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

18. § 



Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

18.1. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0226 Dagdas pagastā 

 

  Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par 

publiskas personas zemes nomu” 19. punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem 

“Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu 

neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas 2018.gada 20.marta protokolu Nr.3,  

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

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

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 20.marta zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt Ž. G. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. līdz 31.12.2022. uz 1,1 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0226. 

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

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

līgumu ar Ž. G.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

18.2. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0218 Asūnes pagastā 

 

  Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par 

publiskas personas zemes nomu” 19. punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem 

“Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu 

neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles 

komisijas 2018. gada 20.marta protokolu Nr.3,  

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

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

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 20.marta zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt J. S. zemes nomas tiesības ar 01.04.2018. līdz 31.12.2022. uz 3,0 ha lielu 

platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0218. 

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

4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar 

J. S.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

19. § 

Par pašvaldības konkursu “Gada ģimene 2018” 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Lai popularizētu un godinātu Dagdas novada ģimenes, kuras ar savu piemēru 

veicinājušas ģimenes vērtību nostiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 



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

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

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

 

1. Apstiprināt konkursa “Dagdas novada gada ģimene 2018”  (turpmāk - Konkurss) 

nolikumu. /Pielikumā/ 

2. Konkursa balvu fondam novirzīt EUR 600,- (seši simti euro) no pašvaldības 2018.gada 

budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – kultūra (kods 

08.200).  

 

 

20. § 

Par pašvaldības konkursu “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos Dagdas novada teritorijas sakopšanā un 

ainavas veidošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās 

daļas 27)punktu, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt konkursa “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”  (turpmāk - 

Konkurss) nolikumu. /Pielikumā/ 

2. Konkursa balvu fondam novirzīt EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs simti euro) no 

pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas 

sadaļā – kultūra (kods 08.200). 

 

 

21. § 

Par N.Rancāna konkursa norises atbalstīšanu 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Izskatījusi Latgaliešu kultūras biedrības, reģ. Nr.40008005063, aicinājumu 

finansiāli atbalstīt  Nikodema Rancāna konkursu, ņemot vērā, ka konkursam ik gadu tiek 

pieteikti skolotāji no Dagdas novada, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

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

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

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

 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 250,-  (divi simti piecdesmit euro) 

Nikodema Rancāna konkursa organizēšanai un balvu pasniegšanai Latgales 

izcilākajiem pedagogiem.  

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Latgaliešu kultūras biedrībai 250 euro lēmuma 1.punktā 

minētajam mērķim no pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, 

kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 

08.400). 

 

 

22. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 



/Ziņo R.Azins/ 

 

dzīvojamās platības izīrēšana V. B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu V. B., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6)punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27)punktu, 

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

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

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

 

1. Izīrēt V. B. pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 3 – 11, Asūnē, Asūnes pag. (1-istabu, ar 

ērtībām)  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 31.martam. 

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

B.. 

3. Uzlikt par pienākumu V. B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalnu iela 3-11, 

Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

23. § 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

23.1.  dzīvokļa Nr.2 Asūnes  ielā 23, Dagdā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 25.01.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.1, 12.§) 12.1.p. dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 Asūnes ielā 23, 

Dagdā, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

Dagdas novadā, kadastra Nr.6009 900 0379, nosacīto cenu EUR  400,- (četri simti 

euro). / Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 1 lpp./ 

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

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”. 

 

 

23.2. dzīvokļa Nr.3 Asūnes  ielā 23, Dagdā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 25.01.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.1, 12.§) 12.1.p. dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 Asūnes ielā 23, 

Dagdā, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

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

Dagdas novadā, kadastra Nr.6009 900 0378, nosacīto cenu EUR  500,- (pieci simti 

euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 1 lpp./ 

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

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”. 

 

 

24. § 

Par pašvaldības īpašuma “Kalnavēji”, Dagdas pagastā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 25.01.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.1, 12.§) 12.2.p. ”Kalnavēji”, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, Dagdas pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6054 001 0244, nosacīto cenu EUR 2200,- (divi tūkstoši divi 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnavēji”, 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”. 

 

 

25. § 

Par pašvaldības īpašuma “Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 25.01.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.1, 12.§) 12.3.p. ”Sautiņi”, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

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

 



1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Sautiņi”, Bērziņu pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6050 001 0052,  nosacīto cenu EUR 6100,- (seši tūkstoši 

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

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Sautiņi”, 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”. 

 

 

26. § 

Par pašvaldības īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā  atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums Dīķu ielā 1, Dagdā, kadastra numurs 6009 

001 0288, kas sastāv no zemes gabala 298 kvm platībā un ēkas, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā, ka ēkas remontā ieguldīt līdzekļus nav 

lietderīgi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  

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

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

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

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā, kadastra numurs 

6009 001 0288, kas sastāv no zemes gabala 298 kvm platībā (kadastra apzīmējums 6009 

001 0288) un uz tā esošās ēkas (kadastra apzīmējums : 6009 001 0288 001),  pārdodot 

izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste; 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists;  

Jānis STIKUTS – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt 

apstiprināšanai domē.  

 

 

27. § 

Par pašvaldības īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoles apstiprināšanu un 

pirkuma līgums slēgšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ņemot vērā 2018.gadā 5.martā notikušās nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā izsoles rezultātus un nosolītās summas samaksu 07.03.2018, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  



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

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

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

 

1. Apstiprināt 2018.gada 5.martā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma 

“Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pārdošanu UAB „MARMAST”, 

reģistrācijas Nr. 302553650, juridiskā adrese: Gamyklų iela 4, Marijampole, Lietuva, 

par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 3 350 (trīs tūkstoši trīs simti  piecdesmit euro, 

00 euro centi).  

2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Kalnatorņ”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā pirkuma 

līgumu ar  UAB „MARMAST”. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

 

 

Izgāja deputāts R.Nipers, ieradās deputāte O.Golube. 

 

 

28. § 

Par zemes gabala “Grantaines”, Andzeļu pagastā ģeoloģisko izpēti 

/Ziņo A.Gekišs; V.Stikuts, A.Plotka/ 

 

Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgs zemes gabals “Grantaines”, 

Andzeļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 002 0089, platība - 13,9 ha, kuram 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 0401, 

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

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

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

„atturas” – 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt ģeoloģisko izpēti Dagdas novada pašvaldības īpašumā “Grantaines”, Andzeļu 

pagastā, kadastra apzīmējums 6044 002 0089, platība - 13,9 ha.  

/Pielikumā: Zemes gabala robežu shēma/ 

2. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju 1.punktā minētā zemes gabala ģeoloģiskās 

izpētes veikšanai – ģeoloģisko urbumu veikšanai un inženiertehnisko izpētes darbu 

pārskata sagatavošanai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 
 

 

Ieradās deputāts R.Nipers 

 

29. § 

Par Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju un 

centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu 

/Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts; A.Plotka/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 21.02.2018. domes sēdē pieņēma lēmumu (sēdes 

prot.Nr.3.,22.§) par centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dagdas novada 

pašvaldībā, ar kuru tika nolemts konceptuāli atbalstīt centralizētās grāmatvedības uzskaites 

ieviešanu Dagdas novada pašvaldībā ar 2018.gada 1.jūliju. 

Ievērojot augstākminēto, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8) punktu, likumu “Par grāmatvedību”, 15.12.2015. MK noteikumiem Nr.1486 

“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, likumu “Par budžetu un 



finanšu vadību”, likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums”,  

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

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

nav,  „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Reorganizēt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, 

Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu pārvaldes (turpmāk - 

Pārvaldes), likvidējot tās kā patstāvīgas juridiskas iestādes un iekļaujot tās Dagdas 

novada pašvaldības sastāvā kā struktūrvienības ar 2018.gada 1.jūliju. 

2. Ar 2018.gada 1.jūliju Dagdas novada pašvaldībā ieviest centralizētās grāmatvedības 

uzskaiti, nosakot, ka to veic pašvaldības Finanšu nodaļa. 

3. Centralizētās grāmatvedības uzskaitei izveidot atsevišķas Dagdas novada pašvaldības 

struktūrvienības: 

3.1. Andrupenes pagasta pārvalde; 

3.2. Andzeļu pagasta pārvalde; 

3.3. Asūnes pagasta pārvalde; 

3.4. Bērziņu pagasta pārvalde; 

3.5. Ezernieku pagasta pārvalde; 

3.6. Konstantinovas pagasta pārvalde; 

3.7. Ķepovas pagasta pārvalde; 

3.8. Svariņu pagasta pārvalde; 

3.9. Šķaunes pagasta pārvalde. 

4. Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldība ir Pārvalžu saistību, tiesību, finanšu līdzekļu un 

mantas pārņēmēja. 

5. Noteikt, ka ar 2018.gada 1.jūniju uzsākams un līdz 2018.gada 29.jūnijam pabeidzams 

Pārvalžu kā iestāžu likvidācijas process un veicamas ar to saistītās nepieciešamās 

darbības izmaiņu izdarīšanai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā. 

Par šī punkta izpildi atbildīgās personas – attiecīgās Pārvaldes vadītājs. 

6. Reorganizējamo Pārvalžu aktīvu un pasīvu pārņemšanai izveidot šādas inventarizācijas 

komisijas sekojošā sastāvā: 

6.1.  Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku, Konstantinovas pagastu pārvalžu inventarizācijas 

komisiju šādā sastāvā: 

Astrīda KOĻČA – pašvaldības galvenā grāmatvede, komisijas priekšsēdētāja; 

Iveta KALPIŠA – Andrupenes pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Mārīte OĻŠEVSKA – Andzeļu pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Anna DUNOVSKA – Ezernieku pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Aļona VIŠŅAKOVA – Konstantinovas pagasta pārvaldes grāmatvede. 

6.2. Asūnes, Ķepovas, Bērziņu, Šķaunes, Svariņu pagastu pārvalžu inventarizācijas 

komisiju šādā sastāvā: 

Astrīda KOĻČA – pašvaldības galvenā grāmatvede, komisijas priekšsēdētāja; 

Irina CEREŅA – Asūnes pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Janīna PAULIŅA – Ķepovas un Bērziņu pagastu pārvalžu grāmatvede; 

Virgīnija CEICĀNE – Šķaunes pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Tatjana FILIPOVA – Svariņu pagasta pārvaldes grāmatvede. 

7. Noteikt, ka Pārvalžu bilancēs esošie aktīvi un pasīvi nododami Dagdas novada 

pašvaldības Finanšu nodaļai pēc stāvokļa uz 30.06.2018. ar pieņemšanas nodošanas 

aktiem līdz 20.07.2018. 

8. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar Pārvalžu vadītājiem izstrādāt 

Pārvalžu amatu sarakstu projektu un iesniegt apstiprināšanai domē līdz 2018.gada 

5.aprīlim. 



9. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izstrādāt Finanšu nodaļas amatu sarakstu projektu 

un iesniegt apstiprināšanai domē līdz 2018.gada 5.aprīlim. 

10. Uzdot Pārvalžu vadītājiem atbilstoši apstiprinātajiem Pārvalžu amatu sarakstiem līdz 

2018.gada 30.maijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, brīdināt 

Pārvalžu darbiniekus par Pārvalžu reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās 

attiecībās.  

11. Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši apstiprinātajam Finanšu nodaļas amatu 

sarakstam līdz 2018.gada 30.maijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos, brīdināt Finanšu nodaļas darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās 

attiecībās. 

12. Uzdot Pārvalžu vadītājiem sadarbībā ar pašvaldības juridisko nodaļu izstrādāt 

Pārvalžu nolikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domē līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

 

 

30. § 

Par Dagdas novada pašvaldības kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju 

/Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts; A.Plotka, V.Stikuts/ 

 

Lai nodrošinātu ciešāku kultūras iestāžu un struktūrvienību sadarbību un resursu 

mobilizāciju, uzlabotu kultūras iestāžu un struktūrvienību darbības plānošanu ir 

nepieciešams mainīt Dagdas novada pašvaldības kultūras pārvaldības modeli. Lai 

pārvaldības modelis kļūtu integrētāks un notiktu savstarpēja koordinācija, būtu lietderīgi 

izveidot vienu kopīgu kultūras iestādi, kuras ietvaros apvienot visus Dagdas novada Tautas 

namus, kā arī Folkloras centru. 

Dagdas novada kultūras iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas rezultātā izveidotā 

jaunā pašvaldības kultūras iestāde īstenos pašvaldības funkciju – rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības finanšu līdzekļu un personāla resursu 

racionālu un efektīvu izmantošanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 5) punktu un 21.panta pirmās daļas 8) punktu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 15.panta trešās daļas 2) punktu, 27.pantu un 30.panta otro daļu, Kultūras institūciju 

likuma 2.panta pirmo daļu, 5. un 13.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

pieņemšanā nepiedalās deputāti S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, I.Plesņa, Dagdas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Reorganizēt Dagdas novada pašvaldības kultūras iestādi – Dagdas novada Tautas 

nams, struktūrvienību – Folkloras centrs, Dagdas novada pagastu pārvalžu 

struktūrvienības: Andzeļu pagasta Tautas nams, Asūnes Tautas nams, Bērziņu pagasta 

Tautas nams, Ezernieku ciema Tautas nams, Andrupenes Tautas nams, Konstantinovas 

pagasta Tautas nams, Ķepovas Saietu nams un izstāžu zāle, Svariņu pagasta Tautas 

nams, Šķaunes pagasta Tautas nams, reorganizācijas rezultātā ar 2018.gada 1.jūliju 

izveidojot jaunu Dagdas novada pašvaldības iestādi – Dagdas novada kultūras 

centrs (juridiskā adrese: Alejas iela 29, Dagda, Dagdas novads).  

2. Noteikt, ka Dagdas novada Tautas nama, Folkloras centra, Andzeļu pagasta Tautas 

nama, Asūnes Tautas nama, Bērziņu pagasta Tautas nama, Ezernieku ciema Tautas 

nama, Andrupenes Tautas nama, Konstantinovas pagasta Tautas nama, Ķepovas Saietu 

nama un izstāžu zāles, Svariņu pagasta Tautas nama, Šķaunes pagasta Tautas nama, 

mantas, saistību un lietvedības pārņēmējs ir Dagdas novada kultūras centrs. 

3. Ar 2018.gada 1.jūliju izveidot jaunu amata vienību – Dagdas novada kultūras centra 

vadītājs. 



4. Uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 1.jūnijam organizēt 

Dagdas novada kultūras centra vadītāja amata kandidātu atlases konkursu un tā 

nolikumu iesniegt apstiprināšanai Domes sēdē. 

5. Izveidot kultūras iestāžu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 

 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors,  komisijas priekšsēdētājs; 

 Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece; 

 Inese PLESŅA – Domes deputāte, kultūras metodiķe;  

 Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs; 

 Ināra TUKIŠA – pašvaldības ekonomiste; 

 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults. 

6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram un kultūras iestāžu reorganizācijas komisijai 

izstrādāt Dagdas novada kultūras centra amatu saraksta projektu un iesniegt to 

apstiprināšanai domē līdz 2018.gada 5.aprīlim. 

7. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram un kultūras iestāžu reorganizācijas komisijai 

izstrādāt Dagdas novada kultūras centra nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai domē 

līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

8. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 30.maijam normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un termiņos, brīdināt Dagdas Tautas nama vadītāju par 

reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 

9. Uzdot Dagdas novada Tautas nama vadītājam līdz 2018.gada 30.maijam normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, brīdināt darbiniekus par reorganizāciju un 

izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 

10. Uzdot Dagdas novada pašvaldības Pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2018.gada 

30.maijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, brīdināt to padotībā esošo 

lēmuma 1.punktā uzskaitīto struktūrvienību darbiniekus par reorganizāciju un 

izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 

11. Noteikt, ka reorganizācijas process ir pabeidzams līdz 2018.gada 29.jūnijam. 

12. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

31. § 

Par Dagdas novada bibliotēku darbības reorganizāciju 

/Ziņo A.Gekišs, J.Stikuts; I.Plesņa/ 

 

Lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu Dagdas novada pašvaldības finanšu 

resursus, veicama Dagdas novada bibliotēku reorganizācija, izveidojot jaunu iestādi – 

Dagdas novada centrālo bibliotēku, paredzot struktūrvienību izveidošanu Dagdas novada 

Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, 

Šķaunes pagastos. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu pašvaldībām ir 

pienākums rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 

pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt pašvaldības iestādes 

un apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.  

Bibliotēku likuma 4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir 

Bibliotēku likums, likums „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, citi likumi un normatīvie 

akti, kā arī bibliotēku nolikumi. Saskaņā ar Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, 

pašvaldības bibliotēku reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas 

Bibliotēku padomes atzinumu. Bibliotēku likuma 29.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 

ikviena pašvaldība nodrošina savas pašvaldības administratīvajā teritorijā bibliotekāro 

pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.  



Veicot reorganizāciju, bibliotekārais pakalpojums Dagdas novadā nekādā veidā 

nepasliktināsies, mainīsies tikai pārvaldes veids, kas neietekmēs sniegtā pakalpojuma 

kvalitāti. 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, 

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

pieņemšanā nepiedalās deputāti S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts, I.Plesņa, Dagdas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Reorganizēt Dagdas novada pašvaldības iestādes: Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka 

(Bibliotēku reģistra Nr. BLB1230, VID reģistra Nr.90009121421), Dagdas novada 

tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1231, VID reģistra Nr.90009121440), 

Dagdas novada pagastu pārvalžu struktūrvienības: Andrupenes pagasta tautas 

bibliotēka (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1224, VID reģistra Nr.90000019539), Andzeļu 

pagasta tautas bibliotēka  (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1225, VID reģistra 

Nr.90000020082), Asūnes pagasta tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1226, 

VID reģistra Nr.90000019223), Bērziņu pagasta tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra 

Nr.BLB1228, VID reģistra Nr.90000019825), Ezernieku pagasta tautas bibliotēka 

(Bibliotēku reģistra Nr.BLB1232, VID reģistra Nr.90000019308), Konstantinovas 

pagasta tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1241, VID reģistra 

Nr.90000018938), Ķepovas pagasta tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra 

Nr.BLB1243, VID reģistra Nr.90000013004), Svariņu pagasta tautas bibliotēka 

(Bibliotēku reģistra Nr.BLB1248, VID reģistra Nr.90000012846), Šķaunes pagasta 

tautas bibliotēka (Bibliotēku reģistra Nr.BLB1249, VID reģistra Nr.90000020152), 

reorganizācijas rezultātā ar 2018.gada 1.jūliju izveidojot jaunu Dagdas novada 

pašvaldības iestādi – Dagdas novada bibliotēka (juridiskā adrese: Alejas iela 29, 

Dagda, Dagdas nov. LV-5674), tās ietvaros paredzot struktūrvienības Dagdas novada 

Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, 

Šķaunes pagastos. 

2. Noteikt, ka Dagdas pilsētas bērnu bibliotēkas, Dagdas novada tautas bibliotēkas, 

Andzeļu pagasta tautas bibliotēkas, Asūnes pagasta tautas bibliotēkas, Bērziņu pagasta 

tautas bibliotēkas, Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas, Andrupenes pagasta tautas 

bibliotēkas, Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkas, Ķepovas pagasta tautas 

bibliotēkas, Svariņu pagasta tautas bibliotēkas, Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas 

mantas, saistību un lietvedības pārņēmēja ir Dagdas novada bibliotēka. 

3. Ar 2018.gada 1.jūliju izveidot jaunu amata vienību – Dagdas novada bibliotēkas 

vadītājs. 

4. Uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 1.jūnijam organizēt 

Dagdas novada bibliotēkas amata kandidātu atlases konkursu un tā nolikumu iesniegt 

apstiprināšanai Domes sēdē. 

5. Izveidot bibliotēku reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 

 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors,  komisijas priekšsēdētājs; 

 Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece; 

 Inese PLESŅA – Domes deputāte, kultūras metodiķe;  

 Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs; 

 Ināra TUKIŠA – pašvaldības ekonomiste; 

 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults. 

6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram un bibliotēku reorganizācijas komisijai izstrādāt 

Dagdas novada bibliotēkas amatu saraksta projektu un iesniegt to apstiprināšanai domē 

līdz 2018.gada 5.aprīlim. 

7. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram un bibliotēku reorganizācijas komisijai izstrādāt 

Dagdas novada bibliotēkas nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai domē līdz 2018.gada 

1.jūnijam. 



8. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 30.maijam normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt Dagdas pilsētas bērnu bibliotēkas un Dagdas 

novada tautas bibliotēkas vadītājus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās 

attiecībās. 

9. Uzdot Dagdas pilsētas bērnu bibliotēkas vadītājam un Dagdas novada tautas bibliotēkas 

vadītājam līdz 2018.gada 30.maijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos 

brīdināt to padotībā esošos darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās 

attiecībās. 

10. Uzdot Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2018.gada 

30.maijam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt to padotībā 

esošo bibliotēku (struktūrvienību) darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba 

tiesiskajās attiecībās. 

11. Noteikt, ka reorganizācijas process ir pabeidzams līdz 2018.gada 29.jūnijam. 

12. Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Bibliotēku likuma 6.panta (3) daļā 

noteiktajā kārtībā saskaņot pieņemto lēmumu. 

13. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

32. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
/Ziņo J.Stikuts/ 

J. I. 

 

Izskatījusi I. P. – A. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/194) par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu J. I. adresē: …., pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta 1.daļas 2.punktu, 

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

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – 

nav,  „atturas” – 1 S.Viškure), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. I. adresē: ……. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

33. § 

Par līgumu ar SIA “M.T.Z.-SERVISS” un ZS “DAIRA”  

par traktortehnikas iegādi 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

2018.gada 21.martā saņemts zemnieku saimniecības “DAIRA” iesniegums ar 

lūgumu Dagdas novada pašvaldībai slēgt trīspusējo pirkuma līguma ar SIA M.T.Z-

SERVISS un zemnieku saimniecību “Daira” par viena jauna traktoru Belarus 820 iegādi. 

No iesnieguma un tam pievienotā pirkuma līguma projekta redzams, ka visas izmaksas 

minētās tehnikas iegādei un tālākai uzturēšanai segs zemnieku saimniecība “DAIRA”. 

Jauniegādātais traktors tiks nodarbināts zemnieku saimniecības “DAIRA” saimniecībā 

Dagdas novada Andrupenes pagastā, kā arī nepieciešamības gadījumā tiks izmantots 

Dagdas novada pašvaldības civilās aizsardzības mērķu īstenošanai.  

Saskaņā Ministru kabineta 2006.gada 27.janvāra noteikumu Nr.535 

"Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu 

atbilstības novērtēšanas noteikumi" 38.punktu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai ir 

iespēja reģistrēt nopirktos traktorus, kas atbilst zemākām traktoru dzinēju (izmešu) 



ekoloģijas prasībām, izpildot noteiktus kritērijus, proti, - tiek noslēgts pirkuma līgums ar 

pašvaldību (iestādi), organizāciju vai dienestu, kuru kompetencē ir civilās aizsardzības, 

sabiedriskās kārtības, ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana, norādot līgumā traktora 

izmantošanas mērķus ar obligātu atrunu, ka pircējs traktoru pēc iegādes nepieciešamības 

gadījumā izmantos arī bruņotajos spēkos vai civilajā aizsardzībā, vai ugunsdzēsībā, vai 

sabiedriskās kārtības uzturēšanai; - līgumā atrunājot, pircēja pienākumu reģistrēt 

aizliegumu izvest traktoru no Latvijas Republikas uz nenoteiktu laiku, un šo liegumu 

reģistrējot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18) punktā noteikta viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā.  

Likuma „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 11.panta pirmās 

daļas 4) punktā noteikts, ka  pašvaldības uzdevums civilajā aizsardzībā, cita starpā, ir: pēc 

katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības domes 

un pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas 

pārvaldīšanai. 

Ievērojot to, ka zemnieku saimniecības “DAIRA” iegādātā traktortehnika būtu 

izmantojama civilās aizsardzības uzdevumu veikšanai un pašvaldībai ir pienākums 

nodrošināt civilās aizsardzības pasākumu kompleksu savā administratīvajā teritorijā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, likuma 

„Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 11.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Akceptēt zemnieku saimniecības “DAIRA” iesniegto līguma projektu un piekrist 

pirkuma līguma slēgšanai ar SIA ,,M.T.Z.-SERVISS" un zemnieku saimniecību 

“DAIRA” par viena jauna traktora Belarus 820, ar šasijas Nr.808231088, kurš 

nepieciešamības gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 

Dagdas novadā, iegādi. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Trūli parakstīt 

lēmuma 1.punktā minēto līgumu. 

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

stāšanās dienas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 40. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 27.martā 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 22.marta sēdē 

(protokols Nr.5, 5.§) 

 

 

Avārijas stāvoklī esošie Dagdas novada pašvaldības ceļi 2018.gadā 

(spēkā no  01.04.2018.) 
 

Andrupenes pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

1-1 Biža-Astašova 3.52 0.00 3.52 3.52 312 (7t) 

1-2 Lītaunieki-Biža 4.65 0.00 4.65 4.65 312 (7t) 

1-3 Kraukļi-Stankeviči 4.66 0.00 4.66 4.66 312 (7t) 

1-8 Murāni-Grišāni 1.80 0.00 1.80 1.80 112 

1-13 Murāni-Aleksandrova 1.64 0.00 1.64 1.64 312 (7t) 

1-15 Andrupene-Malka 4.16 0.00 4.16 4.16 312 (7t) 

1-18 Klismeti-Stalidzāni 1.99 0.00 1.99 1.99 112 

1-20 Grabova-Malka 4.98 0.00 4.98 4.98 312 (7t) 

1.23 Užaniški-Sloboda 1.39 0.00 1.39 1.39 112 

1-35 Mariampole-Vigori 2.43 1.50 2.43 0.93 312 (7t) 

1-38 Andiņi-Vigori 1.67 0.00 1.67 1.67 312 (7t) 

 

 

Andzeļu pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

2-1 Mamonova-Karaļi 5.77 0.00 5.77 5.77 312 (7t) 

2-2 Karaļi-Andzeļi 6.69 0.00 6.69 6.69 312 (7t) 

2-3 
Artjomovka-

Mamoni-Usači 
4.28 0.00 4.28 4.28 312 (7t) 

2-4 Kraukļi-Kromāni 2.71 0.00 2.71 2.71 312 (7t) 

2-5 Zigmaņi-Mamoni 3.45 0.00 3.45 3.45 312 (7t) 

2-6 
Andzeļi-Rokoli-

Rešetnīki 
5.57 0.00 5.57 5.57 312 (7t) 

2-7 Rešetnīki-Dukuļi 4.53 0.00 4.53 4.53 312 (7t) 

2-9 
Artjomovka-

Krivina 
2.00 0.00 2.00 2.00 312 (7t) 

2-10 Kondraši-Froli 2.19 0.00 2.19 2.19 312 (7t) 



2-11 
Krivina-Ličmurāni 

-Obiteļs 
2.79 0.00 2.79 2.79 312 (7t) 

2-13 Andzeļi-Ežezers 0.38 0.00 0.38 0.38 306 

2-16 Lapi-Klismeti 1.00 0.00 1.00 1.00 312 (7t) 

2-17 Ruduški-Beitāni 1.73 0.00 1.73 1.73 312 (7t) 

2-18 Zigmaņi-Kuiki 1.15 0.00 1.15 1.15 312 (7t) 

2-20 Vamžuški-Gostiņi 1.00 0.00 1.00 1.00 312 (7t) 

2-21 Rokoli-Isakova 1.28 0.00 1.28 1.28 312 (7t) 

2-22 Noglas-Bresingova 0.83 0.00 0.83 0.83 312 (7t) 

2-24 
Morozovkas kapu 

pievedceļš 
0.69 0.00 0.69 0.69 312 (7t) 

 

Asūnes pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

3-1 Kaitra-Ustje 6.58 0.00 6.58 6.58 312 (7t) 

3-2 
Meļeva-Zukulova-

Asūne 
5.83 0.00 5.83 5.83 312 (7t) 

3-3 Meņģi-Račeva 5.82 0.00 5.82 5.82 312 (7t) 

3-4 Ferma-Ormija 2.68 0.00 2.68 2.68 312 (7t) 

3-7 Asūne-Mazie Zeizi 1.39 0.00 1.39 1.39 112 

03-4 Upes iela (Asūnē) 0.467 0.00 0.467 0.467 312 (7t) 

 

 

Bērziņu pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

4-1 

Punduri-Buraki-

Andžāni (Punduri-

Dehteri un Andžānu 

kapu pievedceļš) 

4.84 0.00 4.84 4.84 312 (7t) 

4-2 
Porečje-Vidņeva-

Rusecki 
4.01 0.00 4.01 4.01 312 (7t) 

4-3 Porečje-Malcāni 2.46 0.00 2.46 2.46 312 (7t) 

4-4 Porečje-Nazari 0.36 0.00 0.36 0.36 312 (7t) 

4-7 Brenči-Prikņu kapi 2.20 1.50 2.20 0.70 302 

4-8 Lastovki-Nazari 3.00 0.00 3.00 3.00 312 (7t) 

4-12 Nāzaru kapu piebr. ceļš 0.79 0.00 0.79 0.79 302 

4-14 Šilova-Šilovas kapi 0.54 0.00 0.54 0.54 306 



4-17 
Moroziki-Morozovas 

vect.kapi 
1.96 0.00 1.96 1.96 312 (7t) 

4-20 Pļeņčeva-Ķepova 1.00 0.00 1.00 1.00 302 

 

 

Dagdas pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

5-2 Ozoliņi-Sloboda 2.67 0.00 2.67 2.67 312 (7t) 

5-3 Sloboda-Karjers 0.43 0.00 0.43 0.43 112 

5-4  Ustje -Aprabauci 1.01 0.49 1.01 0.52 112 

5-5 Purpļi-Vecdome 1.35 0.00 1.35 1.35 312 (7t) 

5-6 Purpļi-Beitāni 4.62 0.00 4.62 4.62 312 (7t) 

5-8 Dižskābarži-Vecdome 1.41 0.00 1.41 1.41 312 (7t) 

5-9 Bojāru kapu piebr. ceļš 1.20 0.42 1.20 0.78 112 

5-11 Alženova-Rutki 1.91 1.22 1.91 0.69 306 

5-12 Zeļļu kapu piebr. ceļš 0.90 0.00 0.90 0.90 312 (7t) 

05-1 Ozoliņu iela 1.165 0.820 1.165 0.345 302 

05-4 Rēzeknes iela 0.069 0.000 0.069 0.069 112 

 

 

Ezernieku pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

6-1 Ezernieki-Garaudži 1.68 0.00 1.68 1.68 312(7t) 

6-8 Andžāni-Garaudži 1.44 0.00 1.44 1.44 312 (7t) 

6-9 Poholki-Garaudži 2.26 0.00 2.26 2.26 312(7t) 

6-10 
Poholki-Eisaki-

Mortiņi 
7.14 0.00 7.14 7.14 312(7t) 

6-11 Šusti-Mortiņi 0.99 0.00 0.99 0.99 312(7t) 

6-12 Šusti-Dubovka 1.55 0.00 1.55 1.55 312(7t) 

6-13 Šusti-Makeiki 2.57 0.00 2.57 2.57 312(7t) 

6-14 Makeiki-Zeļonka 1.98 0.00 1.98 1.98 312(7t) 

6-15 Juguļi-Vaišļi 1.57 0.00 1.57 1.57 312 (7t) 

6-16 Patmalnieki-Vaišļi 1.87 0.00 1.87 1.87 312 (7t) 

6-17 Šusti-Patmaļnīki 1.72 0.00 1.72 1.72 312 (7t) 

6-19  Egļova-Primisļi 3.81 0.00 3.81 3.81 306 

6-22 Primisļi-Ludzglova 2.67 0.00 2.67 2.67 306 



6-23 
Zaščirinu kapu 

pievedceļš 
0.22 0.00 0.22 0.22 306/302 

6-27 Altinīki-Ostravļani 4.20 0.00 4.20 4.20 306 

6-33 Juguļi-Gostiņi 1.08 0.00 1.08 1.08 312 (7t) 

6-34 Pontogi-Cvikļi 2.80 0.00 2.80 2.80 302  

6-35 M.Žogotova-Pustoška 4.30 0.00 4.30 4.30 306 

6-41 Aksjonova-Basaligi 0.90 0.00 0.90 0.90 302 

6-48 
Ezernieku skolas 

pievedceļš 
0.33 0.00 0.33 0.33 302 

 

 

Konstantinovas pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

7-4 Aleksandrova-Skudriķi 4.57 0.00 4.57 4.57 312 (7t) 

7-5 Murāni-Aleksandrova 2.55 0.00 2.55 2.55 312 (7t) 

7-9 Eisaku kapu pievedceļš 1.25 0.00 1.25 1.25 312 (7t) 

7-11 Lemeši-Valteri 8.54 0.00 8.54 8.54 312 (7t) 

7-12 Eisaki-Sivergols 6.58 0.00 6.58 6.58 312 (7t) 

7-14 Ščedrati-Noviki 0.78 0.00 0.78 0.78 312 (7t) 

7-15 Konstantinova- Eisaki 0.92 0.00 0.92 0.92 312 (7t) 

 

 

Ķepovas pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

8-1 Apaļi-Laizāni 8.59 0.00 8.59 8.59 312 (7t) 

8-2 Apaļi-Vorzova 3.41 1.20 3.41 2.21 312 (7t) 

8-3 Dinaborčiki-Madalāni 1.25 0.00 1.25 1.25 312 (7t) 

8-4 Lukšova-Misņikova 4.04 0.00 4.04 4.04 312 (7t) 

8-6 Neikšāni-L.Katriņiški 2.14 0.00 2.14 2.14 312 (7t) 

8-8 Apaļi-Meļkeri 2.51 0.00 2.51 2.51 302 

8-11 Lukšova-Perveļova 1.42 0.00 1.42 1.42 312 (7t) 

8-12 Apaļi-Posova 1.35 0.00 1.35 1.35 312 (7t) 

8-13 Katriņiški-Neikšāni 2.14 0.00 2.14 2.14 312 (7t) 

8-14 Tukiši-Mazie Apaļi 0.76 0.00 0.76 0.76 312 (7t) 

8-15 Vorzova-Sumkova 1.12 0.00 1.12 1.12 302 

8-17 Blusova-Ķepova 2.31 0.00 2.31 2.31 312 (7t) 



 

 

Svariņu pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

9-2 Svarinci-Pušča-Beresņi 4.95 0.00 4.95 4.95 312 (7t) 

9-4 Svarinci-Reiniki 2.38 0.00 2.38 2.38 312 (7t) 

9-5 
Svarinci-Vilgerti-

Reiniki 
3.83 0.00 3.83 3.83 312 (7t) 

9-8 Skutulova-Rubinauci 3.35 0.00 3.35 3.35 312 (7t) 

9-9 
Kromaniški-

Putramniški 
2.11 0.00 2.11 2.11 312 (7t) 

9-10 
Spilukalns-Skutulova-

Plutiški 
6.23 0.00 6.23 6.23 312 (7t) 

9-12 Muraniški-Spogeva 2.22 0.00 2.22 2.22 312 (5t) 

9-21 Loci-Beresņu kapsēta 2.01 0.00 2.01 2.01 312 (7t) 

09-1 Skolas iela (Svarincos) 1.036 0.00 1.036 1.036 306 

 

 

Šķaunes pagasts 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

10-1 
Zamšoviki-Zeiļeva-

Novički 
7.51 0.00 7.51 7.51 312 (7t) 

10-2 Krasnopole-Malcāni 4.95 0.00 4.95 4.95 312 (7t) 

10-3 
Līvānu māju 

pievedceļš 
0.70 0.00 0.70 0.70 312 (7t) 

10-8 
Krasnopole-

Ostrovski-Brici 
3.95 0.00 3.95 3.95 312 (7t) 

10-10 
Svariņu ceļš-viensēta 

“Patmaļi” 
3.03 0.00 3.03 3.03 312 (7t) 

10-11 
Vujenki-Mači-

Kožanki 
3.73 0.00 3.73 3.73 312 (7t) 

10-12 Mači-Tīmaņi 1.60 0.00 1.60 1.60 312 (7t) 

10-16 Šķaune-Poliščina 2.30 0.00 2.30 2.30 312 (7t) 

10-17 
Landskorona- 

Valsts mežs 
2.01 0.00 2.01 2.01 312 (7t) 

10-18 
Landskorona-

Attīrīšanas iekārtas 
1.48 0.00 1.48 1.48 312 (7t) 

10-20 Malcāni-Rubuļu kapi 1.15 0.00 1.15 1.15 302 



10-21 
Oļšaniki-Mazurovas 

kapi 
1.39 0.00 1.39 1.39 312 (7t) 

10-23 Novički-Davidenki 1.62 0.00 1.62 1.62 302 

10-29 Kiseļova-Rubuļi 0.70 0.00 0.70 0.70 312 (7t) 

10-30 Novički-Zlidniki 1.94 0.00 1.94 1.94 312 (7t) 

 

 

Dagdas pilsēta 

 

Ceļa 

Nr. 

Nosaukums Kopējais 

garums 

Avārijas posms Posma 

garums 

Apzīmējams ar 

ceļa zīmēm no km līdz km 

11-6 Brīvības iela 1.564 0.000 0.350 0.350 302 

11-14 Kalnu šķērsiela 0.445 0.155 0.445 0.290 112 

11-19 Lubānas iela 0.442 0.102 0.442 0.340 302 

11-25 Pasta iela 1.704 1.215 1.704 0.489 112 

11-28 Rēzeknes iela 0.558 0.148 0.558 0.410 112 

11-31 Tirgus iela 0.801 0.318 0.582 0.264 112 

11-35 Zaļā iela 0.294 0.000 0.294 0.294 112 

11-36 Ziedu iela 0.126 0.000 0.126 0.126 112 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                          A.Trūlis 


