
 
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. 6 2019.gada 30.maijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

13 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere,  Juris 

Kavuns, Aivars Plotka, Viktors Stikuts (līdz plkst. 15.27), Pēteris Tukišs, Aleksandrs 

Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Raimonds Nipers (no plkst. 15.07), Viktors Krūmiņš (no plkst. 

15.10). 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

- Izpilddirektors Artjoms Gekišs; 

- juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Azina;  

- muzeja “Andrupenes lauku sēta” vadītāja Skaidrīte Pauliņa; 

- finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša; 

- ceļu meistars Aivars Belkovskis; 

- zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs;  

- sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;  

- informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Olga Golube (mācību kursos), Anatols Viškurs (darba darīšanās). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina sēdes darba kārtībā veikt izmaiņas:  

1. Izslēgt 4.jautājumu - Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu, sakarā ar parāda 

samaksu. 

2. Papildināt ar 2 jautājumiem:  

- Par aizņēmumu projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” īstenošanai.  

- Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

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

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 Veikt ierosinātās izmaiņas sēdes darba kārtībā. 
 



Darba kārtība: 

 

1. Par Andrupenes muzeja darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam.   

2. Par Aleksandrovas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada finansiālās darbības pārskatu. 

4. Par aizņēmumu projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” īstenošanai. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

6. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. 

7. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu. 

8. Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu. 

9. Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām. 

10. Par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

11. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

12. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

14. Par Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. lēmuma atcelšanu. 

15. Par mantojamās zemes robežu precizēšanu. 

16. Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai Asūnes pagastā. 

17. Par nekustamā īpašuma reālo sadali. 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu. 

19. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu. 

20. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un 

savstarpējo robežu pārkārtošanu. 

21. Par rezerves zemes fonda zemes vienību. 

22. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

23. Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu Dagdas 

pilsētā. 

24. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

25. Par daudzdzīvokļu māju Kalna ielā 1, Asūnē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

26. Par daudzdzīvokļu māju Kalna ielā 3, Asūnē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 

27. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību izsoles 

rezultātiem. 

28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, telpu 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. 

29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā pirkuma 

līguma noslēgšanu. 

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā atkārtotu izsoli. 

31. Par nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. 

32. Par pašvaldības nekustamā īpašumu atsavināšanu:  

32.1. “Gobiņas”, Asūnes pagastā; 

32.2. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā; 

32.3. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā; 

32.4. Daugavpils iela 16D, Dagdā. 

33. Par pašvaldības iepirkumu plānu 2019.gadam. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā” precizēšanu. 

35. Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem. 

 

Sēdes vadītājs A.Trūlis piedāvā sākt skatīt ar otro jautājumu, sakarā ar to,  ka pirmā jautājuma 

ziņotājs kavējas, un pirmo jautājumu skatīt sēdes beigās. 



2. § 

Par Aleksandrovas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

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

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

Apstiprināt  Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.  

Pielikumā: Skolas nolikums uz 6 lapām. 

 

Ieradās deputāti V.Krūmiņš un R.Nipers. 

 

 

3. § 

Par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada finansiālās darbības pārskatu 

/Ziņo A.Koļča/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par 

2018.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazinusies ar zvērinātā revidenta ziņojumu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un likumu “Par 

pašvaldību budžetiem”, 

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

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

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

 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2018.gada pārskatu ar bilanci pēc 

pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri – EUR 16 988 638 (sešpadsmit 

miljoni deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro).   

 

 

4. § 

Par aizņēmumu projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” īstenošanai 

/Ziņo I.Tukiša, A.Gekišs/ 

 

Lai īstenotu Alejas ielas pārbūvi Dagdas pilsētā projekta “Krāslavas un Dagdas 

novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 

ietvaros, projekta īstenošanai piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 

finansējumu un Valsts budžeta dotāciju, ņemot vērā veiktās iepirkuma procedūras – atklāta 

konkursa rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. 

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

likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.daļas 1.punktu, 

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

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

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

 

1. Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē  EUR 508 500,-  (pieci simti astoņi tūkstoši 

pieci simti euro) apmērā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Alejas ielas pārbūvei 



Dagdas pilsētā ES fondu (ERAF) līdzfinansētā  projekta “Krāslavas un Dagdas novadu 

ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” (projekta 

Nr.5.6.20/18/I/001) īstenošanai:  

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi; 

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks un sadalījums pa gadiem: 

 2019.gadā (jūlijs - novembris) – EUR 355 950 (70 %); 

 2020.gadā (maijs - augusts)  –  EUR 152 550 (30 %); 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums līdz 20.09.2020.  

2. Aizņēmuma atmaksu  garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

5. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo K.Azina/ 

 

5.1. H. S. 
 

Izskatījusi O. G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/273) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

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

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

No sēdes aizgāja deputāts V.Stikuts. 

 

5.2. A. S. un E. S.  
 

Izskatījusi O. G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/273) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu A. S. un viņas nepilngadīgajam bērnam E. S. adresē: …, Dagdas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 6.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. S. un viņas nepilngadīgajam bērnam E. S. 

adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  2 lappusēm. 

 

 

5.3. M. L. 
 

Izskatījusi O. G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/291) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu M. L. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 



likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M. L. adresē: …, Dagdas novads 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6. § 

Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

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

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

aprēķināšana kārtību", 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 2029.gada 1.jūnijam sekojošiem zemes 

nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Zemes nomnieks Iznomātā platība,  iznomātās zemes vienības kadastra 

apzīmējums  

1. Andrupenes 

pagasts 

 - 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040380; 

- 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040381; 

- 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040459 

2. Andrupenes 

pagasts 

 - 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040478; 

- 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040479; 

- 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040495 

3. Andrupenes 

pagasts 

 - 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420110200 

4. Andrupenes 

pagasts 

 - 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100088; 

- 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100096; 

- 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100115; 

- 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420100186 

5. Andrupenes 

pagasts 

 - 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050054 

6. Andrupenes 

pagasts 

 - 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070207; 

- 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070247 

7. Andrupenes 

pagasts 

 - 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050077 

8. Andrupenes 

pagasts 

 - 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040359; 

- 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040360; 

- 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040361; 

- 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040362; 

- 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040539 

9. Andrupenes 

pagasts 

 - 0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070119 

10. Andrupenes  - 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420080224 



pagasts 

11. Dagdas 

pagasts 

 - 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540010178 

12. Dagdas 

pagasts 

 - 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540030117 

13. Svariņu 

pagasts 

 -  6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900050065; 

- 1,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900050066 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 13 lapām. 

 

7. § 

Par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

7.1. ar SIA “VTV 14”, Dagdas pagastā 

 

 Izskatot SIA “VTV 14” valdes locekļa V.Blusa iesniegumu (reģistrēts 29.04.2019. 

Nr.3-1.11.5/19/338) par iepriekš noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu, konstatēts: 

- 01.04.2016. tika noslēgts zemes nomas līgums ar SIA “Valmeks” par pašvaldībai 

piekrītošās apbūvētās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60540020095, iznomāšanu 

līdz 31.03.2026.; 

- saskaņā ar Daugavpils tiesas 18.04.2019. lēmumu, nolemts, ka uz maksātnespējīgās SIA 

“Valmeks” piederošo ēku īpašumu (atrodas uz pašvaldības zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 60540020095), nostiprināmas īpašuma tiesības izsoles uzvarētājam - SIA 

“VTV14”. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārslēgt zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 5,1097 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540020095, piešķirot zemes nomas tiesības, uz 6 

gadiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VTV 14", reģistrācijas Nr.45903001636, 

juridiskā adrese: Alejas iela 21 - 3, Dagda, Dagdas nov., LV-5674. 

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

(plus PVN) par zemes gabalu. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt jaunu zemes nomas līgumu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

7.2. ar Ļ.F. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot Ļ.F. iesniegumu (reģistrēts 02.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/356) par iepriekš 

noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts: 

- 01.06.2010. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar V. T. par pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60500030265 un 60500030266, 

iznomāšanu; 

- V.T. miris 28.07.2018.; 



- Ļ. F. (mirušā V.T. māsa) norāda, ka ir uzsākusi mantojuma tiesību kārtošanu, un vēlas 

noslēgt nomas līgumu tikai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60500030265, 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,7 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030265, piešķirot zemes nomas tiesības uz 1 

gadu Ļ. F.i, personas kods …, deklarētā adrese ….  

2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus. 

3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu. 

4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

7.3. ar V.R. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot V.R. iesniegumu (reģistrēts 10.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/376) par iepriekš 

noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts: 

- 01.09.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Ē. R. par pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60920060160, 60920060161, 

60920060162 un 60920060163, iznomāšanu; 

- Ē.R. miris 03.04.2019.; 

- V. R. (mirušā Ē.R. sieva) norāda, ka ir uzsākusi mantojuma tiesību kārtošanu, 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām: 

- 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060160, 

- 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060161, 

- 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060162, 

- 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060163,  

piešķirot zemes nomas tiesības uz 1 gadu V. R.i, personas kods …, deklarētā adrese … 

2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus. 

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu. 

4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8. § 

Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu 



/Ziņo A.Streļčs/ 

 

8.1. V.Š. Svariņu pagastā 

 

 Izskatot V.Š. iesniegumu (reģistrēts 10.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/379) par iznomātās 

pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam V. Š., personas kods …, nodot apakšnomā A. A., 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu 2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

60900040056 uz 5 gadiem Svariņu pagastā. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto 

platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību. 

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

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

dienas.° 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8.2. A.M. Svariņu pagastā 

 

 Izskatot A.M. iesniegumu (reģistrēts 13.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/389) par iznomātās 

pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam A. M., personas kods …, nodot apakšnomā ZS 

“Tingala”, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

60900050065 uz 10 gadiem Svariņu pagastā. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto 

platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

9. § 

Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

9.1. A.B. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot A.B. iesniegumu (reģistrēts 10.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/377) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 



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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Samazināt A. B., personas kods …, deklarētā adrese …, iznomātās, personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes platību uz 0,20 ha, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 60920013001. 

2. Saglabāt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN). 

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomātās 

zemes platības precizēšanu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

9.2. L.L. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot L.L. iesniegumu (reģistrēts 17.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/411) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Palielināt L. L., personas kods …, deklarētā adrese …, iznomātās, personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes platību uz 0,30 ha, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 60920063399. 

2. Saglabāt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN). 

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomātās 

zemes platības precizēšanu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

10. § 

Par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 30.4 punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Piešķirt zemes nomas tiesības līdz 2025.gada 1.jūnijam sekojošiem zemes 

nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām vai to daļām: 

 

Nr. Administratīv Zemes nomnieks Iznomātā platība,  iznomātās zemes vienības kadastra 



p.k. ā teritorija apzīmējums  

1. Andrupenes 

pagasts 

 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040197 

2. Dagdas 

pagasts 

 - 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540030065; 

- 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540030147; 

- 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540030148; 

- 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540050106; 

- 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540050158 

3. Dagda  - 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60090010337. 

4. Svariņu 

pagasts 

 - 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010341; 

- 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010148; 

- 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020054 

5. Svariņu 

pagasts 

 - 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900053119; 

- 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020081 

6. Ezernieku 

pagasts 

 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050287 

7. Bērziņu 

pagasts 

 - 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030117; 

- 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500040199 

8. Bērziņu 

pagasts 

 - 0,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030226; 

- 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500040105; 

- 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500040413; 

- 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500040417 

9. Bērziņu 

pagasts 

 - 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500070024; 

- 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030219; 

- 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500070137; 

- 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500010047 

 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9 lapām. 

 

 

11. § 

Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

11.1.  ZS “Bērzkalns” Andzeļu pagastā 

 

Izskatot ZS “Bērzkalns” pārvaldnieka E. B. iesniegumu (reģistrēts 24.05.2019. Nr.3-

1.11.5/19/426), konstatēts, ka uz pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60440050238 atrodas  būvju īpašums, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību 

pieder ZS “Bērzkalns”. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17. punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība "Bērzkalns", reģistrācijas 

Nr.41501015150, juridiskā adrese "Bērzkalni", Mamonova, Andzeļu pag., Dagdas nov., 

LV-5696, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.06.2025. uz pašvaldībai piederošo 

apbūvēto zemes vienību 1,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60440050238.  



2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (plus PVN) gadā, bet ne mazāk 

kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.2. L.K. Andzeļu pagastā 

 

Izskatot L.K. iesniegumu (reģistrēts 27.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/428), konstatēts, ka uz 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440050337 atrodas  

dzīvojamā māja ar palīgēkām, kas uz 01.12.1992. vienošanās Nr.157 pamata par ½ domājamo 

daļu pieder L. K.. 

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

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

apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17. punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt L. K., personas kods …, faktiskā adrese …, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem 

līdz 01.06.2025. uz ½ domājamo daļu, t.i. uz 0,13 ha no pašvaldībai piekrītošās 

apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440050337.  

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (plus PVN) gadā, bet ne 

mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

12. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

12.1. S.D. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot S.D. iesniegumu (reģistrēts 13.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/385), konstatēts: 

- ar S.D. 30.06.2009. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60920060349, iznomāšanu lauksaimnieciskai darbībai; 

- S.Drozdova lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. NĪ nodokļa un nomas maksas parādu 

nav. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt S. D., personas kods …, deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības ar 

31.05.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

60920060349.  



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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12.2. I.T. Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot I.T. iesniegumu (reģistrēts 13.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/386), konstatēts: 

- ar I.T. 01.06.2018. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60920020063, iznomāšanu lauksaimnieciskai darbībai; 

- I.T. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības; 

- NĪ nodokļa parādu nav. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

  

1. Izbeigt I. T., personas kods …, deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības ar 31.05.2019. 

uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60920020063.  

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

īpašums … Asūnes pagastā 

 

 Izskatot zemes īpašnieces A. S. iesniegumu (reģistrēts 07.05.2019. Nr.3-

1.11.5/19/365) par  īpašuma “…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu 

Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…. sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes 

vienību 8,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ….  

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

apzīmējumu …. 

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

Izgāja deputāts J.Kavuns. 

 



14. § 

Par Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. lēmuma atcelšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Saņemts M. G. pilnvarotās personas S. J. iesniegums (reģistrēts 02.05.2017, Nr.3-

1.11.5/19/354) par S. G. mantojamo “…” zemi Ezernieku pagastā. 

Konstatēts: 

- ar Ezernieku pagasta zemes komisijas 18.04.1996. lēmumu tika atzītas īpašuma tiesības 

S. G.uz mantojamo zemi 13 ha platībā; 

-  ar Ezernieku pagasta zemes komisijas 13.02.1997. lēmumu S. G. tika nolemts piešķirt 

īpašumā par samaksu papildus 2,3 ha,  

- zemes vienības kopplatība - 15,3 ha, kadastra apzīmējums - …, nekustamā īpašuma 

nosaukums - “…”; 

- uz zemes gabala atrodas S. G. piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām; 

- S. G.  miris 07.09.1998; 

- ar Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. (sēdes prot. Nr.25) lēmumu Nr.5, zemes 

vienība 15,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu … piešķirta pastāvīgā lietošanā I. J.; 

- I. J. miris 05.09.2017; 

- M. G. (mirušā S. G. laulātā) uzsākusi mantojuma noformēšanas procedūru un lūdz 

pašvaldību atcelt augstāk minēto Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. lēmumu par 

zemes lietošanas tiesību piešķiršanu I.J.. 

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 84.,85.panta 1.daļu, uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  

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

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Ezernieku pagasta padomes 25.10.2002. (sēdes prot. Nr.25) lēmumu Nr.5 „Par 

zemes piešķiršanu I.J.” . 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atgriezās deputāts J.Kavuns. 

 

15. § 

Par mantojamās zemes robežu precizēšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

J.Ž. Ezernieku pagastā 

 

    Izskatot J.Ž. pilnvarotās personas V.D. iesniegumu (reģistrēts 13.05.2019. Nr.3-

1.11.5/18/387), konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKIS datiem, zemes vienības, kadastra apzīmējums …, platība sastāda 5,6 

ha, un zemes vienības, kadastra apzīmējums …, platība sastāda 6,4 ha,  tās tiesiskais 

valdītājs ir J. Ž., personas kods …; 

- sakarā ar plānotajiem zemes uzmērīšanas darbiem J.Ž. lūdz precizēt lietošanā esošo 

zemes vienību robežas atbilstoši reālai zemes izmantošanai dabā; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu … robežojas ar rezerves fonda zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu …, platība 15,1 ha, zemes gabals nav iznomāts; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu … robežojas ar pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu …, platība 0,5 ha, zemes gabals nav iznomāts; 



- zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas. 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Grozīt, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu … un blakus pieguļošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem …, savstarpējo robežu. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … platību 5,7 ha. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … platību 15,0 ha. 

4. Grozīt, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu … un blakus pieguļošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem …, savstarpējo robežu. 

5. Apstiprināt grafiskos pielikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem …, …, … 

un …. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. § 

Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai Asūnes pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

   Saņemts UAB “Marmast” pilnvarotās personas E. A. iesniegums (reģistrēts 16.05.2019., 

Nr.3-1.11.5/19/401) par adreses piešķiršanu jaunbūvei – sakaru tornim. 

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

4
1
.daļu un atbilstoši  Ministru kabineta 08.12.2015.  noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 9. punktam, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai un uz tās esošai būvei – telekomunikāciju sakaru 

masts, kadastra apzīmējums 60460050164,: "Kalnatorņi", Asūnes pag., Dagdas nov., 

LV-5676. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma reālo sadali 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

„…”,  Ezernieku pagastā 
 

    Saņemts kopīpašnieku L.M., G.M. un E.S. iesniegums (reģistrēts 14.05.2019., Nr.3-

1.11.5/19/395) par nekustamā īpašuma reālo sadali. 

Konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums „…”, kadastra Nr. …, sastāv no 2 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: …, platība 71,9 ha un …, platība 8,3 ha; 

- zemes gabali nav kadastrāli uzmērīti un īpašumtiesības nav reģistrētas Zemesgrāmatā; 



- kopīpašnieki lūdz sadalīt kopīpašumu un izveidot 4 pastāvīgus nekustamos īpašumus 

atbilstoši iesniegtajam iesniegumam un pievienotajam grafiskajam pielikumam. 

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr. …, sastāvā esošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu …3, sešās (6) atsevišķās zemes vienībās, atbilstoši iesniegtajiem 

grafiskajiem pielikumiem. 

2. Noteikt platības jaunizveidotām zemes vienībām: 13,4 ha, 4,2 ha, 9,5 ha, 22,6 ha, 18,2 

ha un 5,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas). 

3. Apstiprināt robežas un zemes lietošanas veidu sadalījumus saskaņā ar grafiskajiem 

pielikumiem jaunizveidotajām zemes vienībām . 

4. Izveidot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu “…”,  - tiesiskais valdītājs L. M., personas 

kods …, deklarētā adrese: …, sastāvošu no 1 (vienas) zemes vienības, ar platību 13,4 ha, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

5. Izveidot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu “…”, - tiesiskais valdītājs G. M., personas 

kods …, deklarētā adrese…, sastāvošu no 2 (divām) zemes vienībām, ar platību 4,2 ha un 

9,5 ha, abām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Izveidot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu “…”,  - tiesiskais valdītājs E. S., personas 

kods …, deklarētā adrese: …, sastāvošu no 3 (trīs) zemes vienībām, ar platību 22,6 ha, 

18,2 ha un 5,4 ha,  zemes vienībām ar platību 22,6 ha un 5,4 ha noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201), bet zemes vienībai ar platību 18,2 ha noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Izveidot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu „…”,  - tiesiskais valdītājs E. S., personas 

kods …, deklarētā adrese: …, sastāvošu no 1 (vienas) zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu …, platība 8,3 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.. 

 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu  

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

nekustamā īpašuma “Vējiņi”, Andrupenes pagastā sadalei 

 

Konstatēts: 

- saskaņa ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums „Vējiņi”, kadastra Nr.6042 005 

0112, sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420050112, platība 0,9370 

ha, pieder Dagdas novada pašvaldībai un ir reģistrēts Zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 

100000081366; 



- uz zemes gabala atrodas fiziskām personām piederoša dzīvojamā māja ar palīgēkām, ar 

ēku īpašniekiem noslēgti zemes nomas līgumi, kas dod tiesības ierosināt apbūvētās zemes 

atsavināšanu ar pirmpirkuma tiesībām; 

- uz zemes gabala arī atrodas pašvaldībai piederoša ūdensvada apgādes sūkņu stacija, kas 

nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai; 

- izstrādājot zemes ierīcības projektu, paredzēts izveidot 2 atsevišķas zemes vienības, ar 

mērķi atdalīt apbūvētu zemes gabalu 0,085 ha platībā uz kura atrodas sūkņu stacija; 

- plānotie zemes lietošanas mērķi:- atdalītajam zemes gabalam - Ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201), un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes gabalam - 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

   Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vējiņi” Andrupenes pagastā sadalei. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60420050112 sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 0,852 ha un 0,085 

ha platībās (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši 

iesniegtajam grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu Andrupenes pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

60420050136,  platība sastāda 0,2 ha, bet zemes vienības, kadastra apzīmējums 

60420050163,  platība sastāda 0,1 ha; 

- dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas un tās nav 

iznomātas. 

    Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Apvienot viena nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 6042 005 0163, sastāvā pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420050136 un 60420050163. 

2. Noteikt platību jaunizveidotai zemes vienībai: 0,3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas), noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt robežas un zemes lietošanas veidu sadalījumu saskaņā ar grafisko pielikumu 

jaunizveidotai zemes vienībai. 

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

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



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un 

savstarpējo robežu pārkārtošanu Andrupenes pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Konstatēts: 

- zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420050091,  platība sastāda 0,11 ha, zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60420050152,  platība sastāda 0,05 ha, zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 60420050162,  platība sastāda 0,29 ha, zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 60420050142,  platība sastāda 0,1 ha, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

60420050144,  platība sastāda 0,08 ha, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

60420050086,  platība sastāda 0,17 ha, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

60420050088,  platība sastāda 0,1 ha, zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420050151,  

platība sastāda 0,2 ha; 

- dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas; 

- NĪVKI sistēmā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420050091, 60420050152, 

60420050144, 60420050086, 60420050162 reģistrētas kā rezerves fonda zeme, bet zemes 

gabali ar kadastra apzīmējumiem 60420050142, 60420050088, 60420050151 ir 

pašvaldībai piekrītošā zeme; 

- LR Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada 

lauku apvidū” pieņemts 28.01.2016. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, uz „Zemes 

pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420050091, 60420050152, 

60420050144, 60420050086, piekrīt pašvaldībai. 

2. Apvienot 1 zemes vienības sastāvā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

60420050091, 60420050152, un daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

60420050142, 60420050151: 

- noteikt platību jaunizveidotai zemes vienībai: 0,43 ha (vairāk vai mazāk, cik  izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas); 

-  apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

- zemes gabalu nodot personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

3. Apvienot 1 zemes vienības sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60420050144 

un daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420050142: 

- noteikt platību jaunizveidotai zemes vienībai: 0,14 ha (vairāk vai mazāk, cik  izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas); 

- apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

- zemes gabalu nodot personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

4.    Apvienot 1 zemes vienības sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

       60420050086 un daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420050088: 



- noteikt platību jaunizveidotai zemes vienībai: 0,2 ha (vairāk vai mazāk, cik  izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas); 

- apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

- zemes gabalu nodot personisko palīgsaimniecību vajadzībām.  

5.   Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420050151 uz 0,13 ha. 

6. Apstiprināt robežas un zemes lietošanas veidu sadalījumu saskaņā ar grafiskiem  

pielikumiem jaunizveidotajām zemes vienībām. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

21. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 60420050162 

 

Konstatēts: 

- uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420050162, platība 0,29 ha, atrodas 

pašvaldībai piederošas, Mariampoles ciema ūdenssaimniecības būves – ūdenstornis, 

dziļurbums, atdzelžošanas stacija un sūkņu stacija; 

- NĪVKI sistēmā zemes vienība reģistrēta kā valsts rezerves fonda zeme; 

- Dagdas novada pašvaldībai zemes vienība nepieciešama likumā „Par 

pašvaldībām”15.panta 1.punktā noteikto autonomo funkciju izpildei; 

- zemes vienības robežu attēlojums kadastra kartē un kopplatība neatbilst tās reālai 

izmantošanai dabā.° 

Pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu un 

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

zemesgrāmatās” 4
1
. panta otrās daļas 1.punktam, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420050162 Andrupenes 

pagastā  piekrīt pašvaldībai. 

2. Precizēt platību zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420050162 uz 0,2 ha (vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), apstiprināt robežas un zemes 

lietošanas veidu sadalījumu saskaņā ar grafisko pielikumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

22. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

  Pamatojoties uz , Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33. punktu un “Zemes pārvaldības 

likuma” 17.pantu,  



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

A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 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. /Pielikumā/. 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2019.gada 

20.jūnijam. 

 

 

23. § 

Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu sarakstu apstiprināšanu  

Dagdas pilsētā 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

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

apakšpunktu un 27.punktu,  

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

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

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā  

2019.gadam (Pielikumā). 

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

zemes nomniekiem. 

 

 

24. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

24.1. īres līguma pagarināšana I.J. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 14.maija lēmumu par 

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

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

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  I. J. uz dzīvokli …, …  uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.maijam. 

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

līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.2. īres līguma pagarināšana N.B. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 14.maija lēmumu par 

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

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

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  N. B. uz dzīvokli …, …  uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.maijam. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.3.  īres līguma pagarināšana I.J. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 14.maija lēmumu par 

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

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

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  I. J. uz dzīvokli …, …  uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.maijam. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.4.  īres līguma pagarināšana S.K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 21.maija lēmumu par 

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

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

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  S. K. uz dzīvokli …, …  uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.maijam. 

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

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.5. dzīvojamās platības izīrēšana J.K. 

 



Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 14.maija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu J. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt J. K. pašvaldības dzīvokli …, …  (4-istabu, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu – no 

2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.6. dzīvojamās platības izīrēšana Ž.M. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 14.maija lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu Ž. M., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa 

saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt Ž. M. pašvaldības dzīvokli …, …  (2-istabu, ar ērtībām) uz 1 gadu – no 2019.gada 

1.jūnija līdz 2019.gada 30.novembrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

24.7. dzīvokļa apmaiņa J.B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 21.maija lēmumu par 

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

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

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut J. B. veikt dzīvokļa …, … (2-istabu, bez ērtībām)  apmaiņu pret dzīvokli …, …  

(1-istabas, bez ērtībām). 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. B. uz 1 

gadu – līdz  2020.gada 31.maijam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

25. § 

Par daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 1, Asūnē pārvaldīšanas tiesību nodošanu 



/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Nekustamais īpašums Kalna ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, sastāv no 

zemesgabala ar kopējo platību 0,3058 ha (kadastra apzīmējums 6046 004 0163), uz 

zemesgabala atrodas: 3 stāvu daudzdzīvokļu māja (kadastra apzīmējums 6046 004 0253 001) 

ar 27 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 1425 kv.m. 

Dzīvokļu īpašumi Nr.2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 

23., 24., 25., 26., 27. un tiem piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir Dagdas novada 

pašvaldības īpašums. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantu, izskatot daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 1, Asūnā, Asūnes pagastā, 

Dagdas novadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2018.gada 28.augusta protokolu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Nodot daudzdzīvokļu mājas un tai piesaistītā zemesgabala Kalna ielā 1, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība” (reģistrācijas Nr. 45903000289, 

juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674). 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt daudzdzīvokļu mājas Kalna 

ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā kopīpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” par 

pašvaldības daļas dzīvokļu īpašumiem Nr.2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 16., 18., 

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.  pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.° 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

26. § 

Par daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 3, Asūnē pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Nekustamais īpašums Kalna iela 3, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, sastāv no 

zemesgabala ar kopējo platību 0,2845 ha (kadastra apzīmējums 6046 004 0164), uz 

zemesgabala atrodas: 3 stāvu daudzdzīvokļu māja (kadastra apzīmējums 6046 004 0164 001) 

ar 18 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 930,70 kv.m. 

Dzīvokļu īpašumi Nr.2., 3., 6., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.  un tiem 

piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir Dagdas novada pašvaldības īpašums. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantu, izskatot daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 3, Asūnē, Asūnes pagastā, 

Dagdas novadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2018.gada 28.augusta protokolu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Nodot daudzdzīvokļu māju un tai piesaistītā zemesgabala Kalna ielā 3, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība” (reģistrācijas Nr. 45903000289, 

juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674). 



2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt daudzdzīvokļu mājas Kalna 

ielā 3, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā kopīpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu ar SIA „Dagdas komunālā saimniecība” par 

pašvaldības daļas dzīvokļu īpašumiem Nr.2., 3., 6., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27. § 

Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību 

izsoles rezultātiem 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 61.punktu, ņemot vērā to, ka pašvaldības 

nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību izsoles noteikumos paredzētajā 

termiņā līdz 2019.gada 15.maijam netika saņemts neviens pieteikums, atklāti balsojot: atklāti 

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

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izsoles komisijas lēmumu un atzīt 2019.gada 15.maija pašvaldības 

nedzīvojamo telpu Alejas ielā 29, Dagdā nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 

2.  Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

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

stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

28. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā 

telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, 

kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma 

lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par 

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas nosaka, ka 

nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63.punktu, kas nosaka, ja mutiskai izsolei 

piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas 

tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles 

sākumcenu.  

Sakarā ar augstākminēto, kā arī, ievērojot pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vanagi”, 

Svariņu pagastā, Dagdas novadā, telpu nomas tiesību 2019.gada 15.maija Izsoles komisijas 

pieņemto lēmumu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6090 004 2101, sastāvā esošās būves – ēkas, kadastra 

apzīmējums 6090 004 0082 001, telpu ar kopējo platību 143,9 m
2
, nomas tiesību izsoles 

rezultātus, nosakot par uzvarētāju Mednieku biedrību “Svariņi”, reģistrācijas 

Nr.40008030944, juridiskā adrese: Miera iela 44, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-

5698. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Vanagi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 004 2101, 

sastāvā esošās būves – ēkas, kadastra apzīmējums 6090 004 0082 001, telpu ar kopējo 

platību 143,9 m
2 

un saistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 6090 004 2101, ar kopējo 

platību 1,67 ha, nomas līgumu ar Mednieku biedrību “Svariņi”.  

3. Noteikt telpu nomas maksu 13,74 EUR (trīspadsmit euro un 74 centi) bez PVN mēnesī. 

4. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā EUR 28 (divdesmit astoņi euro) gadā. 

5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

29. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā  

pirkuma līguma noslēgšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11.,28.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Kooperatīva 

lauki”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 60440060138, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 60440060097, 60.73 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.marta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.4.,12.§), nekustamais īpašums “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 87 700 

(astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro). 

2019.gada 30.aprīlī notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, 

Andzeļu pagastā izsole, kurā par augstāko cenu EUR 88 700 (astoņdesmit astoņi tūkstoši 

septiņi simti euro) nekustamo īpašumu nosolīja Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība 

“EZERMALA””, reģ.Nr.45901001152. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, nosolītā augstākā 

cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, tika samaksāta divu nedēļu laikā no izsoles 

dienas. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta (2) daļu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 30.aprīlī notikušās nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, 

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus. 

2. Atsavināt Andzeļu pagasta zemnieku saimniecībai “EZERMALA”” nekustamo īpašumu 

“Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā. 

3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar Andzeļu pagasta zemnieku saimniecību 

“EZERMALA””, reģ.Nr.45901001152, par nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, 

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60440060138, kas sastāv no zemes 



vienības ar kadastra apzīmējumu 60440060097, 60.73 ha platībā, pārdošanu par cenu 

EUR 88 700 (astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti euro). 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma – “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Andzeļu pagasta zemnieku saimniecībai 

“EZERMALA”” uz juridisko adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

30. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā  

atkārtotu izsoli  

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11.,28.§., 28.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.14.,16.§.,16.1.p.) nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42800 

(četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro). 

2019.gada 30.aprīlī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā 

izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku reģistrācijas termiņā netika 

saņemts neviens reģistrācijas pieteikums dalībai nekustamā īpašuma izsolē. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta otrās 

daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17)punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 30.aprīļa nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsoles protokolu un atzīt izsoli 

par nenotikušu. 

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6044 006 0108, 29.72 ha platībā, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no 

nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu EUR 34 240 (trīsdesmit četri tūkstoši divi 

simti četrdesmit euro).  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

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

4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

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

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

31. § 



Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, 

kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma 

lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par 

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas nosaka, ka 

nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63.punktu, kas nosaka, ja mutiskai izsolei 

piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas 

tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles 

sākumcenu. Sakarā ar augstākminēto, kā arī, ievērojot pašvaldības nekustamā īpašuma – 

nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, telpu nomas tiesību 

2019.gada 24.maija Izsoles komisijas pieņemto lēmumu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 

30, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra apzīmējums 6090 001 0299 002, platība 

813,1 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju I. G., personas kods …, 

deklarētā adrese: …. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma - nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 30, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra 

apzīmējums 6090 001 0299 002, platība 813,1 m2, nomas līgumu ar I. G. uz termiņu – 5 

(pieci) gadi.  

3. Noteikt nomas maksu EUR 19 (deviņpadsmit euro) bez PVN mēnesī. 

4. Noteikt ar ēku saistītās zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā EUR 28 (divdesmit astoņi euro) gadā. 

5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

32. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

32.1. “Gobiņas”, Asūnes pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 60460040378, ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Gobiņas”, Asūnes 

pagastā, kadastra numurs 60460040219, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

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

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



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

numurs 60460040219, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60460040378,  0.5171 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ilona Jakušonoka – ekonomiste; 

Žanna Aišpure – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

32.2. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā 

 

Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 

60540010299, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  

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

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

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts P.Tukišs, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, kadastra 

numurs 60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60540010249, 0.697 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ilona Jakušonoka – ekonomiste; 

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:  

Ainārs Streļčs  – zemes lietu speciālists; 

Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

32.3. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā  

 

Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 

60540010305, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  



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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Nipere), 

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts P.Tukišs, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, kadastra 

numurs 60540010305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60540010182, 2.08 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ilona Jakušonoka – ekonomiste; 

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 Gekiš – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Ainārs Streļčs  – zemes lietu speciālists; 

Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

32.4. Daugavpils iela 16D, Dagdā 

 

Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Daugavpils ielā 16D, Dagdā, kadastra numurs  

60090020125, nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,  

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

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

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

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts P.Tukišs, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavpils iela 16D, Dagdā, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020125, 0.4682 ha platībā, pārdodot 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ilona Jakušonoka – ekonomiste; 

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:  

Ainārs Streļčs  – zemes lietu speciālists; 



Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Daugavpils iela 16D, Dagdā  izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

33. § 

Par pašvaldības iepirkumu plānu 2019.gadam 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (R.Nipers, 

A.Potka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2019.gadam. /Pielikumā/ 

2. Pārējie iepirkumi tiks veikti pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, atkarībā no 

pašvaldības budžeta iespējām un realizējamiem projektiem, piesaistot papildus 

finansējumu. 

 

 

34. § 

Par saistošo noteikumu Nr.2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā” precizēšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Dagdas novada pašvaldība 2019.gada 25.aprīlī izdeva saistošos noteikumus Nr.2019/4 „Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā” un 

nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) atzinuma 

sniegšanai. 

2019.gada 27.maijā pašvaldībā saņemts VARAM atzinums par Saistošajiem noteikumiem, 

kurā izteikti iebildumi un priekšlikumi. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz VARAM iebildumiem un priekšlikumiem, saskaņā ar 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 

2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu,  

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

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers),  „atturas” – 1 

(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/4 „Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dagdas novadā” 

precizēto redakciju.  

 

 

35. § 

Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas 



novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai 

sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu, lai nodrošinātu ceļu uzturēšanu saskaņā 

ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, 

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

R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Novirzīt no pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem EUR 

6 000 (seši tūkstoši euro) pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu veikšanai Dagdas pagasta 

teritorijā. 

 

 

1. § 

Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” vidējā termiņa darbības stratēģiju 

/Ziņo S.Pauliņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Muzeju likuma 9.panta otrās daļas 6)punktu, 

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

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

(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt  Dagdas novada pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku sēta” vidējā 

termiņa darbības stratēģiju 2020.-2024.gadam.  

Pielikumā: Muzeja darbības stratēģija uz 17 lapām. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 30. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada 3.jūnijā 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 30.maija sēdē 

(protokols Nr.6, 22.§) 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto  

neiznomātu zemes gabalu saraksts 
 

Nr. 

p.k. 
Atrašanās vieta 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Iznomājamā platība 

ha 

Sākotnējā 

nomas 

maksa 

EUR  

bez PVN 

Lietošanas mērķis/ termiņš 

1. Dagdas pagasts 60540040108 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

2. Dagdas pagasts 60540040120 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

3. Dagdas pagasts 60540040211 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

4. Andzeļu pagasts 60440040150 0,5 ha 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

5. Andzeļu pagasts 60440050369 2,5 ha (daļa no z.g) 140.4 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

6. Ķepovas pagasts 60800040097 1,3 ha (daļa no z.g) 73.01 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

7. Ķepovas pagasts 60800050044 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

8. Ķepovas pagasts 60800050053 1,7 ha (daļa no z.g) 95.47 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

9. Bērziņu pagasts 60500030372 0,4 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

10. Bērziņu pagasts 60500030423 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

11. Bērziņu pagasts 60500040126 0,28 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

12. Bērziņu pagasts 60500040144 0,35 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

13. Bērziņu pagasts 60500040184 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

14. Bērziņu pagasts 60500040319 1,7 ha (daļa no z.g) 95.47 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

15. Bērziņu pagasts 60500040414 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

16. Bērziņu pagasts 60500040416 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

17. Ezernieku pagasts 60560020198 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

18. Ezernieku pagasts 60560020208 0,3 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

19. Ezernieku pagasts 60560030044 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

20. Ezernieku pagasts 60560040424 0,8 ha 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

21. Ezernieku pagasts 60560040514 0,38 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

22. Ezernieku pagasts 60560050154 1,1 ha (daļa no z.g) 61.78 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

23. Ezernieku pagasts 60560050163 1,7 ha (daļa no z.g) 95.47 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

24. Ezernieku pagasts 60560050232 1,8 ha (daļa no z.g) 101.09 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

25. Ezernieku pagasts 60560050285 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 



26. Ezernieku pagasts 60560050291 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

27. Ezernieku pagasts 60560060129 2,5 ha (daļa no z.g) 140.4 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

28. Ezernieku pagasts 60560090032 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

29. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760022252 2,2 ha (daļa no z.g) 123.55 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

30. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760040132 0,3 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

31. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760040201 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

32. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760040397 0,24 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

33. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760040473 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

34. Šķaunes pagasts 60920040018 1,4 ha (daļa no z.g) 78.62 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

35. Šķaunes pagasts 60920040026 1,9 ha (daļa no z.g) 106.70 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

36. Šķaunes pagasts 60920020063 6,0 ha (daļa no z.g) 336,96 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

37. Šķaunes pagasts 60920063354 3.2 ha 
0,5% no 

kad.vērtī

bas 

Lauksaimniecība/ 6 gadi 

38. Svariņu pagasts 60900010121 0,25 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

39. Svariņu pagasts 60900010161 0,34 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

40. Svariņu pagasts 60900010209 0,48 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

41. Svariņu pagasts 60900010228 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

42. Svariņu pagasts 60900010255 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

 43. Svariņu pagasts 60900010284 0,5 ha 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

44. Svariņu pagasts 60900010378 0,9 ha (daļa no z.g) 50.54 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

45. Svariņu pagasts 60900010397 1,1 ha 61.78 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

46. Svariņu pagasts 60900040087 1,6 ha (daļa no z.g) 89.86 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

47. Svariņu pagasts 60900050053 1,1 ha 61.78 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

48. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040188 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

49. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040387 0,2 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

50. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040391 0,46 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

51. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040473 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

52. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040518 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

53. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040522 0,08 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

54. 
Andrupenes 

pagasts 
60420040523 0,13 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 



55. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050072 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

56. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050078 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

57. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050086 0,17 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

58. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050090 0,2 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

59. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050091 0,11 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

60. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050142 0,13 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

61. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050144 0,08 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

62. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050152 0,05 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

63. 
Andrupenes 

pagasts 
60420050155 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

64. 
Andrupenes 

pagasts 
60420060088 0,4 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 30.maija sēdē 

(protokols Nr.6, 30.§) 

 

Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6044 006 0108, 29,72 ha platībā. 

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

3. Izsoles laiks: 2019.gada 10.jūlijā plkst. 15.00. 

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

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

15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 34 240 (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit 

euro). 

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 500 (pieci simti euro). 

10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

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

nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada 

pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 

UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā 

īpašuma „Darbnīcas” izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

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

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

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

13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

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

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

13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties 

izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par 

Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par 

pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu 

par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu. 

14. Izsoles norise: 

14.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir izpildīti 

izsoles priekšnoteikumi; 

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

atlikts uz 15 minūtēm; 

14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 500,-; 

14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus; 

14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 



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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu 

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

tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles 

komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai. 

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

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

apstiprināšanas. 

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

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

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

ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                           A.Trūlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2019.gada 30.maija sēdē 

(protokols Nr.6, 33.§) 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

Iepirkumu plāns 2019.gadam 

 

Nr. 

p.k. 
Līguma priekšmets 

Paredzamā 

līgumcena 

(EUR bez PVN) 

Izsludināšanas 

termiņš 

Preces, pakalpojumi: 

1. Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada 

pašvaldības iestāžu vajadzībām (01.09.2019. - 

31.08.2020.) 

240 000 
 

2. ceturksnis 

2. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanas darbu veikšana 2019.-2020.g. 

ziemas sezonā 

45 000 4.ceturksnis 

3. Sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” 

nodrošināšana Dagdas novada iedzīvotājiem 

2020.gadā 

40 000 4. ceturksnis 

4. Dagdas sporta kompleksa tehniskā projekta 

izstrāde 
21 000 3.ceturksnis 

5. Skolēnu autobusa iegāde 83 000 3. ceturksnis 

6. Autotransporta iegāde pašvaldības vajadzībām 

(Asūnes PP, PI Pilsētsaimniecība) 
19 500 3.ceturksnis 

7. Apkures katlu iegāde (Andrupenes TN, Šķaune) 20 000 3.ceturksnis 

8. Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alejas 15A 

(PII Saulīte) ēkas jumta konstrukciju 

atjaunošanai 

8 300 3. ceturksnis 

9. 
Katlu nomaiņa Brīvības ielā 29, Dagdā  

 
41 300 3. ceturksnis 

Būvdarbi: 

10. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā 
275 000 4. ceturksnis 

11.  Evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku vidusskolā 

(1.kārta): 
46 600 2.ceturksnis 

12. Dagdas novada grants ielu un ceļu pārbūve 

(Vecdome – Purpļi, Parka iela, Pasta iela) 
248 000 3. ceturksnis 

13.  Dagdas novada grants ielu un ceļu pārbūve 

(Grabova – Malka, Kaitra- Ustje) 
  



13.1. tehniskā dokumentācija 13 000 2.ceturksnis 

13.2. būvdarbi 650 000 4.ceturksnis 

14. Grupu dzīvokļu projektēšana, būvniecība, 

autoruzraudzība Brīvības ielā 29 
150 000 2.ceturksnis 

15. Atklāta fiziskās aktivitātes laukuma dažāda 

vecuma bērniem izveidošana * 
43 000 3. ceturksnis 

16.  Skalu grozu darbnīcas izveide “Andrupenes 

lauku sēta” * 
27 000 3. ceturksnis 

17. Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot 

muzeju «Andrupenes lauku sēta» * 

36 000 4. ceturksnis 

 

*  -  projekta atbalstīšanas gadījumā. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                A.Trūlis  

 

 


