
 
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. 13 2019.gada 19.decembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

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

Nipers, Olga Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, 

Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

- Pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs; 

- Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša; 

- Galvenā grāmatvede Astrīda Koļča; 

- Nodokļu administratore Jolanta Pauliņa; 

- Ceļu meistars Aivars Belkovskis; 

- Zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs;  

- Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure; 

- Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča; 

- Informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Juris Kavuns (darba darīšanās), Anatols Viškurs (darba darīšanās) 

 

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

1. Izslēgt no darba kārtības jautājumus: 

  3. Par pašvaldības dalību LEADER projektu konkursā.  

14. Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 16, Svarincos nomas tiesību izsoli.  

2. Papildināt ar jautājumu – Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

3. Jautājumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”  skatīt kā 3.jautājumu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

 Atbalstīt priekšsēdētāja A.Trūļa ierosinātās izmaiņas sēdes darba kārtībā. 



Darba kārtība: 

 

1. Par Domes 28.11.2019. lēmuma “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas 

izveidošanu Asūnē” atcelšanu. 

2. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.  

4. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

6. Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas amatu sarakstā. 

7. Par grozījumiem Kultūras centra pakalpojumu cenrādī.  

8. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu. 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vijolītes, Šķaunes pagastā cirsmas pirkuma līguma 

noslēgšanu. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli:  

10.1. Dārza ielā 1, Asūnē; 

10.2. Ezera ielā 2, Asūnē; 

10.3. Noviku karjers, Konstantinovas pagastā. 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām: 

/Ziņo A.Gekišs/ 

11.1. Zemītes, Asūnes pagastā; 

11.2. Kaķīši, Andzeļu pagastā; 

11.3. Distervalde, Svariņu pagastā. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu: 

12.1. Saulezeri, Andrupenes pagastā; 

12.2. Pirts, Ezernieku pagastā; 

12.3. Lukši, Svariņu pagastā. 

13. Par pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa Liepāja ielā 4–3, Dagdā reģistrēšanu. 

14. Izslēgts. 

15. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. 

16. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

17. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu. 

18. Par zemes apakšnomu. 

19. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

20. Par adreses piešķiršanu. 

21. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

22. Par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

23. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. 

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu. 

25. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. 

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

27. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildi. 

28. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 

 

 

1. § 

Par Domes 28.11.2019. lēmuma “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas 

vietas izveidošanu Asūnē” atcelšanu 
/Ziņo A.Trūlis; debatēs piedalās A.Gžibovskis/ 

 

 Sakarā ar Asūnes sākumskolas likvidāciju Dagdas novada dome 28.11.2019. sēdē 

pieņēma lēmumu izveidot Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” izglītības 

programmu īstenošanas vietu Skolas ielā 12, Asūnē ar 01.09.2020. 



 09.12.2019.  Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts PII “Saulīte” vēstule ar lūgumu 

atcelt Domes 28.11.2019. sēdē pieņemto lēmumu “Par pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē”, to pamatojot ar iesniegtajiem aprēķiniem. Lai 

izveidotu un uzturētu dažāda pirmsskolas vecuma bērnu grupiņu, papildu nepieciešami 

aptuveni 12000 EUR. Tāpat vēstulē tiek norādīts, ka iestāde var nodrošināt Asūnes pagastā 

deklarēto 8 bērnu uzņemšanu. 

 Jautājums par Domes 28.11.2019. sēdē pieņemtā lēmuma “Par pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē” atcelšanu tika izskatīts Izglītības, kultūras, 

sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas 12.12.2019. sēdē. Saskaņā ar Asūnes pagasta 

pārvaldes iesniegtajiem aprēķiniem bērnu nogādāšana uz PII “Saulīte” varētu izmaksāt 

aptuveni 6000 RUR. Izvērtējot sniegtos skaidrojumus un aprēķinus, komiteja atbalstīja minētā 

Domes lēmuma atcelšanu. 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina balsot par lēmumu atcelt Dagdas novada 

domes 28.11.2019. sēdes lēmumu “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas 

izveidošanu Asūnē”. 

 

Atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Trūlis, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), 

„pret” – 6 (R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure),  „atturas” – 

nav. 

 

Lēmums par Dagdas novada domes 28.11.2019. sēdes lēmuma “Par pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē” atcelšanu nav pieņemts, jo tas nav saņēmis 

nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

Ieradās deputāts R.Nipers. 

 

2. § 

Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem 
/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

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

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

finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, ņemot vērā pašvaldības autoceļu 

un ielu saraksta aktualizāciju no 01.01.2020., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta 

noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

1. Apstiprināt avārijas stāvoklī esošo Dagdas novada pašvaldības ceļu sarakstu no 2020.gada 

1.janvāra. /Pielikumā/ 

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

ārkārtas uzturēšanas darbus, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus uz 

neatliekamu saimniecisko darbu veikšanas laiku, pamatojoties uz ieinteresētās personas 

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

nenodarot ceļam bojājumus.  

4. Publicēt paziņojumu par avārijas stāvokļa noteikšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 

5. Ceļu meistaram A.Belkovskim veikt kontroli par lēmuma izpildi.  

http://www.dagda.lv/


6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku Domes 30.10.2018. sēdē (prot. Nr.13, 2.§) 

apstiprinātais avārijas stāvoklī esošo Dagdas novada pašvaldības ceļu saraksts. 

 

 

3. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
/Ziņo J.Pauliņa/ 

 

3.1. par nekustamo īpašumu “XXX”, Ezernieku pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13734/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 

Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi 45,10 EUR  (41,75 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 3,35 EUR – 

nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo īpašumu īpašuma 

“XXX”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.2. par nekustamo īpašumu “XXX”, Ezernieku pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13765/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 



Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi 55,16 EUR  (51,08 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 4,08 EUR – 

nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo īpašumu īpašuma 

“XXXs”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

3.3. par nekustamo īpašumu “XXX”, Ezernieku pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 27.novembra pieprasījumu Nr.13701/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi un ēkām 470,01 EUR  (435,19 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 

34,82 EUR – nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo 

īpašumu īpašuma “XXX”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

3.4. par nekustamo īpašumu “XXX”, Dagdas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13738/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, XXX, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 

xxx, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 



Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi un ēkām 40,98 EUR  (37,95 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 

3,03 EUR – nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo 

īpašumu īpašuma “XXX”, XXX, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

3.5. par nekustamo īpašumu “XXX”, Dagdas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13751/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi 75,55 EUR  (69,95 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 5,60 EUR – 

nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo īpašumu īpašuma 

“XXX”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.6. par nekustamo īpašumu “XXX”, Dagdas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13728/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 



Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi 90,71 EUR  (83,99 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 6,72 EUR – 

nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo īpašumu īpašuma 

“XXX”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.7. par nekustamo īpašumu “XXX”, Dagdas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13721/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma “XXX”, XXX, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 

xxx, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi un ēkām 315,08 EUR  (291,74 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 

23,34 EUR – nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo 

īpašumu īpašuma “XXX”, XXX, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

3.8.  par nekustamo īpašumu “XXX”, Dagdas pagastā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 

2019.gada 28.novembra pieprasījumu Nr.13744/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas 

par nekustamā īpašuma XXX, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, nodokļa 

parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  

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

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

– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 



Piedzīt no XXX, reģistrācijas Nr.xxx, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi 9,47 EUR  ( 8,76 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un  0,71 EUR – 

nokavējuma nauda uz 19.12.2019.) apmērā par XXX piederošo nekustamo īpašumu XXX, 

Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

Izgāja deputāts R.Nipers. 

 

4. § 

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances 
/Ziņo A.Koļča/ 

 

Izskatījusi pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar 

lūgumu atļaut izslēgt no bilances parādus saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantu, kurš paredz, 

ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir 

likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus”,  pamatojoties uz 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Atļaut izslēgt no Dagdas novada pašvaldības bilances bezcerīgo debitoru parādus 

saskaņā ar sarakstu : 

Nr.p.k. Parāda veids Parāda summa (EUR) 

1. NĪN-zeme 1999,40 

2. NĪN-ēkas 544,04 

3. Zemes noma 489,91 

4. Īres maksa 513,70 

5. Komunālie pakalpojumi 399,45 

6. Telpu noma 167,86 

Kopā : 4 114,36 

Pielikumā: Bezcerīgo debitoru saraksts uz 4 lapām. 

 

Atgriezās deputāts R.Nipers. 

 

5. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
/Ziņo K.Azina/ 

XX 

 

Izskatījusi XX 15.11.2019. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

XX adresē: “XXX”, XX, Svariņu pag., 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, O.Golube, 

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 XX adresē: ”XX”, XX, Svariņu pag., Dagdas 

nov. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

6. § 

Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas amatu sarakstā 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā 09.12.2019. tika saņemts Ezernieku vidusskolas 

iesniegums Nr.1-12/58 par vienas amata vienības “palīgstrādnieks” ieviešanu. 

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas 12.12.2019. sēdē, izvērtējot pašvaldības 

budžeta iespējas 2020.gadam, kā arī kurinātāju darba apjomu un grafiku, tika atbalstīts ieviest 

palīgstrādnieka amata vienību, attiecīgi samazinot iestādes kurinātāju likmes, kas nodrošinās 

izglītības iestādes uzturēšanai nepieciešamo papilddarbu veikšanu bez papildus budžeta 

līdzekļu piešķiršanas iestādes algas fondam. 

Sakarā ar saimnieciskās un organizatoriskās darbības izmaiņām Ezernieku vidusskolā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada domes NOLEMJ: 

 

1. Ar 2020.gada 1.janvāri Ezernieku vidusskolas amatu sarakstā veikt šādus grozījumus: 

1.1. samazināt amata vienību “kurinātājs” par 1 slodzi; 

1.2. ieviest amata vienību “palīgstrādnieks” 1 slodzi ar atalgojumu 430 EUR mēnesī. 

2. Apstiprināt Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2020.gada 1.janvāra. 

/Pielikumā/ 

 

 

7. § 

Par grozījumiem Kultūras centra pakalpojumu cenrādī 
/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada Kultūras centra ierosinājumu veikt grozījumus maksas 

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

14)punktu,   

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

1. Veikt grozījumus Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrāža 

1.3.punktā - Koncerti, izrādes, kino un citi izklaides pasākumi – palielināt 1 biļetes cenu 

no 0,83 – 4,13 EUR  uz 0,83 – 8,26 EUR bez PVN / no 1,00 – 5,00 EUR uz 1,00 – 10,00 

EUR ar PVN (21%). 

2. Apstiprināt Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi ar grozījumiem 

no 20.12.2019. 
3. Noteikt, ka ar 20.12.2019. spēku zaudē Dagdas novada domes 27.12.2018. sēdē 

apstiprinātais Dagdas novada pašvaldības Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 

(prot. Nr.15, 7.§). 

Pielikumā: KC maksas pakalpojumu cenrādis ar grozījumiem no 20.12.2019 uz 2 lapām. 

 



 

8. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 
/Ziņo R.Azins/ 

 

8.1.  dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana 

 

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.decembra lēmumiem par 

dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

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

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

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokļiem personām saskaņā 

ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieks Adrese  Termiņš  

1. XX XXX, Dagda uz 1 gadu 

2. XX XXX, Dagda uz 2 gadiem 

3. XX XXX, Dagda uz 2 gadiem 

4. XX XXX, Dagda uz 2 gadiem 

5. XX XXX, Šķaune uz 2 gadiem 

6. XX XXX, Ezernieki uz 2 gadiem 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām. 

 

 

8.2.  dzīvojamās platības izīrēšana 

 

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.decembra lēmumiem par 

dzīvojamās platības izīrēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 

28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas 

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

21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Izīrēt pašvaldības dzīvokļus personām saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieks Adrese  Līguma 

termiņš  

1. XX XXX, Konstantinova 1 gads 

2. XX XXX, Dagda 1 gads 

3. XX XXX, Kromaniški 1 gads 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 

 

Izgāja deputāts R.Nipers. 

 



8.3. domes 31.10.2019. lēmuma atcelšanu XX 

 

Dagdas novada pašvaldībā 13.11.2019. (reģ.Nr.2-2.3/19/1356) tika saņemta Andzeļu 

pagasta pārvaldes 12.11.2019. vēstule (ANZ/1.9/19/11) par to, ka XX atteicās parakstīt 

dzīvokļa īres līgumu, jo viņu neapmierināja īres līguma termiņš, kā arī atteikumu no piešķirtā 

dzīvokļa “XX”– X, Andzeļos.  

Dzīvokļu jautājumu komisija 2019.gada 10.decembra sēdē nolēma rosināt atcelt 

Domes 31.10.2019. lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu XX un atstāt viņu rindā 

palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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, O.Golube, A.Plotka, 

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atcelt Dagdas novada domes 31.10.2019. lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu 

XX (prot. Nr.11, 13.§, 13.1.p). 

2. Atstāt XX reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā vispārējā kārtībā. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vijolītes, Šķaunes pagastā cirsmas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Ņemot vērā 2019.gada 10.decembrī notikušās nekustamā īpašuma “Vijolītes”, 

Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 nogabalu cirsmu izsoles rezultātus un nosolītās 

summas samaksu saskaņā ar izsoles noteikumiem, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt 2019.gada 10.decembrī notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) 

nogabalu cirsmas pārdošanu XXX par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 62 300 

(sešdesmit divi tūkstoši trīs simti euro, 00 euro centi).  

2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 

(trīspadsmit) nogabalu cirsmas pirkuma līgumu ar XXX. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

4. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XXX uz juridisko adresi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli  
/Ziņo A.Gekišs/ 



 

10.1. Dārza ielā 1, Asūnē 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8, 

16.§, 16.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 1, 

Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās 

vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 

7.§, 7.1.p.) nekustamais īpašums Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā tika 

nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 17 500 EUR 

(septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro). 2019.gada 11.oktobrī plānotā izsole nenotika, jo 

netika saņemts neviens pieteikums.  

Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra sēdē (prot.Nr.11, 16.§, 

16.1.p.) tika nolemts rīkot minētā īpašuma otro izsoli, pazeminot izsoles nosacīto cenu par 

15%, nosakot to 14 875 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro) 

apmērā. 2019.gada 6.decembrī plānotā izsole nenotika, jo dalībai izsolē nepieteicās neviens 

pretendents.  

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, O.Golube, A.Plotka, 

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 6.decembra nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, izsoles protokolu un atzīt izsoli par nenotikušu.  

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas 

novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0279 001, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% no 

nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro).  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, 

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

4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

10.2. Ezera ielā 2, Asūnē 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8, 

16.§, 16.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ezera ielā 2, 

Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās 

vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9, 

7.§, 7.2.p.) nekustamais Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā tika nodots 

atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 7 600 EUR (septiņi tūkstoši seši 



simti euro). 2019.gada 11.oktobrī plānotā izsole nenotika, jo netika saņemts neviens 

pieteikums.  

Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra sēdē tika nolemts 

(prot.Nr.11, 16.§, 16.2.p.) rīkot minētā īpašuma otro izsoli, pazeminot izsoles  nosacīto cenu 

par 15%, nosakot to 6 460 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit euro) apmērā. 2019.gada 

6.decembrī plānotā izsole nenotika, jo dalībai izsolē nepieteicās neviens pretendents. 

 

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, O.Golube, A.Plotka, 

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 6.decembra nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001,  izsoles protokolu un atzīt izsoli par nenotikušu.  

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas 

novadā, ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0280 001, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% no 

nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu 3040 EUR (trīs tūkstoši četrdesmit euro).  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, 

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

4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

10.3. Noviku karjers, Konstantinovas pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra domes lēmumu (prot. 

Nr.10, 20.§.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Noviku karjers”, 

Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6076 002 0035, platība 2,53 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2019.gada 28.oktobrī nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “VCG Ekspertu grupa” 

(Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.6, derīgs līdz 13.09.2023.) novērtēja nekustamo 

īpašumu un noteica tā vērtību – 131 600 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis seši simti 

euro).  

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11, 36.§) nekustamais īpašums  “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas 

novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 131 600 EUR 

(viens simts trīsdesmit viens tūkstotis seši simti euro). 2019.gada 11.decembrī plānotā 

“Noviku karjera” izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku reģistrācijas 

termiņā netika saņemts neviens pieteikums. 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu, 

8.pantu, 15.pantu, 32.panta pirmās daļas 1)punktu,  



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

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

(V.Nipere), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 11.decembra pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, 

Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, izsoles protokolu 

un atzīt izsoli par nenotikušu.  

5. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha 

(zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz kura atrodas smilts - grants 

karjers ar 63 565,5 tūkst. m
3
 smilts - grants un 142,5 tūkst. m

3
 smilts krāju (smilts - grants 

un smilts atradne „Oskari”), otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 10% no 

nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 118 440 EUR (viens simts astoņpadsmit 

tūkstoši četri simti četrdesmit euro).  

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas 

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

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, 

Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 

pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

Atgriezās deputāts R.Nipers. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām 
 /Ziņo A.Gekišs/ 

 

11.1.  Zemītes, Asūnes pagastā 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta 

septīto daļu, 44.
1
 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6046 

005 0141, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60460050245 ar kopējo platību 2.98 ha, nosacīto cenu 3 100 EUR (trīs 

tūkstoši viens simts euro). 

2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – Asūnes pagasta 

zemnieku saimniecībai “XXX”, reģistrācijas Nr.xxx, juridiskā adrese Dagdas nov., xxx. 

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu. 

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikšanās gadījumā ar pirmpirkuma 

tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu 

atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

Izgāja deputāte O.Golube. 

 

 



11.2.  Kaķīši, Andzeļu pagastā 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta 

septīto daļu, 44.
1
 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, 

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6044 

001 0075, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60440010075 ar kopējo platību 2.88 ha, nosacīto cenu 2 300 EUR (divi 

tūkstoši trīs simti euro). 

2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX. 

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu. 

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma 

tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu 

atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atgriezās deputāte O.Golube. 

 

 

11.3.  Distervalde, Svariņu pagastā 

 

 Sakarā ar pirmpirkuma tiesīgās personas ierosinājumu Dome 28.11.2019. sēdē 

pieņēma lēmumu (prot.Nr.12, 19.§, 19.3.p.) atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Distervalde”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 60900020053, Novērtēšanas komisijai 

noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

16.12.2019. tika saņemts sertificētā vērtētāja “VCG ekspertu grupa” aprēķins – minētā 

īpašuma tirgus vērtība sastāda 5 600 EUR. No īpašuma kopējās platības 8,2 ha mežs sastāda 

6,4 ha, kura izstrādi var veikt tikai pēc 5 gadiem. 

 Sakarā ar iepriekš minēto izpilddirektors izteica priekšlikumu atlikt īpašuma 

“Distervalde” nosacītās cenas apstiprināšanu un veikt novērtēšanu atkārtoti.  

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina balsot par izpilddirektora piedāvāto priekšlikumu.  

 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Atlikt nekustamā īpašuma “Distervalde” nosacītās cenas apstiprināšanu un uzdot 

Komisijai veikt atkārtotu īpašuma novērtēšanu. 

 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 
/Ziņo A.Gekišs/ 

 

12.1.  Saulezeri, Andrupenes pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka XX ierosinājumu atsavināt zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 6042 004 0332, 6042 004 0333, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums 



“Saulezeri”, Andrupenes pagastā, kadastra numurs 6042 004 0332, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Saulezeri”, Andrupenes pagastā, kadastra numurs 6042 004 0332, kas sastāv no zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0332 - 0,6025 ha platībā un 6042 004 0333 

- 0,71 ha platībā. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste; 

Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes 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. 
 

 

12.2.  Pirts, Ezernieku pagastā 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Pirts”, Ezernieku pagastā, kadastra numurs 

6056 004 0456, 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 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 2 deputāti – R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Pirts”, Ezernieku pagastā, kadastra 

numurs 6056 004 0456, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  6056 004 

0456  0,1711 ha
 
 platībā (uz zemes gala atrodas divas būves (kadastra apzīmējumi 6056 

004 0456 001, 6056 0040 0456 002), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raitis AZINS – Domes deputāts;   

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.  

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:  

Jānis ANDŽĀNS  – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezernieku pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

 

12.3.  Lukši, Svariņu pagastā 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Lukši”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 

60900010385 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 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 2 deputāti – R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Lukši”, Svariņu pagastā, kadastra 

numurs 6090 001 0385, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6090 001 

0262  0,94 ha
 
 platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raitis AZINS – Domes deputāts;   

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.  

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:  

Jānis ANDŽĀNS  – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13. § 

Par pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa Liepājas ielā 4–3, Dagdā reģistrēšanu 
 /Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar pašvaldībā  03.12.2019. saņemto ierosinājumu atsavināt dzīvokļa Nr.3 

īpašumu Liepājas ielā 4, Dagdā, lai nodrošinātu īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa Liepājas ielā 4-3, Dagdā inventarizāciju. 

2. Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 4-3, Dagdā. 

3. Izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu, segt no pašvaldības 2020.gada 

budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

 



14. § 

Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas Latgales ielā 16, Svarincos nomas tiesību izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Izslēgts no darba kārtības. 

 

15. § 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 31.12.2029. sekojošiem zemes nomniekiem uz 

šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām: 

 
Nr. 

p.k. 

Zemes nomnieks Administratīvā 

teritorija 

Iznomātā platība,  

 iznomātās zemes vienības kadastra apzīmējums 

1. XX Svariņu pagasts 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010246 

2. XX Svariņu pagasts 0,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010259 

0,5  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010260 

3,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020037 

3. XXX Svariņu pagasts 1,7  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010271 

4,4  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010273 

0,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090001050 

1,0  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020049 

0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010502 

4. XX Svariņu pagasts 13,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900040056 

5. XX Svariņu pagasts 0,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010181 

0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010182 

8,4  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010186 

2,6  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010187 

6. XX Ezernieku pagasts 5,8  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560020195 

7. XX Svariņu pagasts 4,3  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010460 

8. XX Svariņu pagasts 5,1  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010364 

9. XX Svariņu pagasts 23,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900060100 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9 lapām. 

 

16. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 16.1.  XX Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot Šķaunes pagasta pārvaldes iesniegumu (reģistrēts 28.11.2019. Nr.3-

1.11.5/19/960), konstatēts: 



- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, 

kadastra apzīmējums 60920060363, iznomāšanu līdz 31.12.2032.; 

- XX mirusi 29.09.2019.; 

- NĪN un nomas maksas parāda nav. 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60920060363. 

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. 

 

Izgāja deputāts R.Nipers. 

 

 

16.2.  XX Andrupenes un Dagdas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/952), konstatēts: 

- ar XX 30.08.2019. noslēgts zemes nomas līgums līdz 01.09.2025. uz sekojošām 

pašvaldībai piekrītošām vai rezerves fonda zemes vienībām: 

- 0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050072; 

- 0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050078; 

- 0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420040215; 

- 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070204; 

- 0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040108; 

- 0,5 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040120. 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām 

vai rezerves fonda zemes vienībām: 

- 0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050072; 

- 0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050078; 

- 0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420040215; 

- 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070204; 

- 0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040108; 

- 0,5 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040120. 

2. Augstāk minētās zemes vienības ievietot neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un rezerves 

zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā. 

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. 

 

 

16.3. XX Ezernieku pagastā 



 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 05.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/981), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz daļu, no pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60560040475, un zemes nomas līgums uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 60560030109.  

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz daļu no pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040475 un uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60560030109. 

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. 

 

 

16.4. XX Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 10.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/995), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgti zemes nomas līgumi uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60560040382 un uz rezerves fondā nodoto zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60560040526; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60560040382 un uz rezerves fonda zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60560040526. 

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. 

 

 

16.5. XX Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 05.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/980), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60760020211; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60760020211. 

2. Augstāk minētās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo daļu ievietot neiznomāto 

pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā.  

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. 

 

 

16.6. XX Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 04.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/971), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60440060159; 

- XXlūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60440060159. 

2. Augstāk minēto zemes vienību ievietot neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un rezerves 

zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā.  

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. 

 

 

16.7.  XX Andzeļu pagastā 

  

Izskatot XXiesniegumu (reģistrēts 11.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/1000), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 60440030145; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX  zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60440030145. 

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. 

 

 

16.8. XX Andzeļu pagastā 

 



 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 11.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/999), konstatēts: 

- ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 60440050356 un 60440060163; 

- XXlūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6044000356 un 60440060163. 

2. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 60440060163, lauksaimniecībā izmantojamo daļu 

ievietot neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes 

gabalu sarakstā  

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. 

 

Atgriezās deputāts R.Nipers. 

 

17. § 

Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 ar XX Ķepovas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 05.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/978) par iepriekš 

noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts: 

- 27.08.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Ķepovas pagastā ar XX par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60800040176, 60800040157 

un 60800040156, iznomāšanu; 

- XX miris 05.11.2018.; 

- atbilstoši 24.09.2019. izsniegtajai mantojuma apliecībai, tiesības noslēgt zemes nomas 

līgumu ieguvusi XX. 

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

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

A.Plotka, V.Stikuts, 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: 

 - 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040156; 

 - 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040157; 

 - 1,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040176,  

piešķirot zemes nomas tiesības uz 10 gadiem XX, uzrādītā adrese: XXX.  

2. Saglabāt iepriekš noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 

pārējos zemes nomas līguma nosacījumus. 

3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju 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. 



 

18. § 

Par zemes apakšnomu  

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 16.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/1019) par iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam XX nodot apakšnomā XX, reģistrācijas Nr. xxx, 

zemes vienību 15,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60760050168 Konstantinovas 

pagastā līdz 01.05.2029. 

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. 

 

19. § 

Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

XX Asūnes pagastā 

 

 Izskatot XX īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 09.12.2019., Nr.3-1.11.5/19/989),  

konstatēts: 

- ar XX 21.01.2017. tika noslēgts zemes nomas līgums līdz 31.12.2019. par rezerves zemes 

fonda zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460040305, iznomāšanu lauksaimnieciskai 

darbībai; 

- NĪN un nomas maksas parādu nav, zeme ir apstrādāta un nomnieks godprātīgi veic līgumā 

noteiktos pienākumus,  

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., 29.8, un 30.4 punktu, 

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

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

nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – V.Krūmiņš, Dagdas 

novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 31.12.2025. uz rezerves zemes 

fonda zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460040305, lauksaimniecībā izmantojamo 

daļu 2,0 ha platībā.  

2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus 

PVN) gadā par zemesgabalu. 

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

nomas līguma pagarināšanu, iznomājamās platības precizēšanu un nomas maksas 

izmaiņām. 



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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

Par  adreses piešķiršanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

ēku īpašumam Ķepovas pagastā 

 

  Saņemts XX iesniegums (reģistrēts 17.12.2019., Nr.3-1.11.5/19/1034) par jaunas 

adreses piešķiršanu ēkām Ķepovas pagastā. 

 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta  4.
1 

daļu 

un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 9. punktam, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Mainīt iepriekš piešķirto adresi ēku nekustamajam īpašumam sastāvošam no ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem xxx: no "XX", XX, Ķepovas pag., Dagdas nov., LV-5677 uz : 

"XX", XX, Ķepovas pag., Dagdas nov., LV-5677. 
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. 

 

 

21. § 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60420040414 Andrupenes pagastā 

  

  Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 43. punktam, Dagdas novada 

pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes 

reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”,  

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 10.decembra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

2. Piešķirt XX zemes nomas tiesības ar 01.01.2020. līdz 31.12.2025. uz rezerves fonda 

zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo daļu 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 

60420040414, lauksaimnieciskām vajadzībām. 

3. Noteikt zemes nomas maksu 200,40 EUR (plus PVN) gadā.  

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

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

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

dienas. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22. § 

Par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

22.1.  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60540040102 Dagdas pagastā 

 

Konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6054 004 0102, 

sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040102, 3,6 ha platībā, 

atbilstoši Dagdas novada domes 27.07.2011. lēmumam tika ieskaitīts rezerves zemes 

fondā; 

- zemes īpašumam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums; 

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

apvidū” pieņemts 28.01.2016. 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 

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

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

– 1 (O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6054 004 0102, sastāvošs no 1 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040102, piekrīt pašvaldībai. 

2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Ozolīši” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6054 004 

0102.  

3. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo 

reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60500070138 Bērziņu pagastā 

 

Konstatēts: 

- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums “Lūši”, kadastra Nr.6050 007 

0138,  sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60500070138, 3,8 ha 

platībā, atbilstoši Dagdas novada domes 30.01.2013. lēmumam tika ieskaitīts rezerves 

zemes fondā; 

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

apvidū” pieņemts 28.01.2016. 

     Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu,  

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

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

– 1 (O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Lūši”, kadastra Nr.6050 007 0138, sastāvošs no 1 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60500070138, piekrīt pašvaldībai. 

2. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas 

novada pašvaldības vārda. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



23. § 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

23.1. “XX”, Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot zemes tiesiskā valdītāja XX iesniegumu (reģistrēts 27.11.2019., Nr.3-

1.11.5/19/957), pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XX” nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr. xxx Konstantinovas pagastā.  

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. 

 

 

23.2. “XX”, Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot zemes tiesiskā valdītāja XX iesniegumu (reģistrēts 05.12.2019.,  Nr.3-

1.11.5/19/982), pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 

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

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XX” nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr. xxx Andzeļu pagastā.  

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. 

 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 
/Ziņo A.Streļčs/ 

 

24.1. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Dagdas pilsētā 

 

Izskatot XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 11.12.2019. Nr.3-

1.11.5/19/1001)  par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, 

konstatēts: 

- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „Ezermalas iela 11” 

sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020064 sadalei 2 atsevišķās 

zemes vienībās, ar mērķi atdalīt apbūvētu zemes gabalu 0,3862 ha platībā; 

- Plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam un pēc atdalīšanas 

atlikušajam zemes gabalam – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 



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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas pilsētā sadalei. 

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

sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 0,2 ha un 0,3862 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. 

 

 

24.2.  nekustamā īpašuma “XX” sadalei Ezernieku pagastā 

 

    Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/1030)  par nekustamā 

īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts: 

- zemes īpašniece lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi 

atdalīt neapbūvētu zemes gabalu 7,0 ha platībā; 

- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam un pēc atdalīšanas 

atlikušajam zemes gabalam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, Ezernieku pagastā sadalei. 

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

sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 4,5 ha un 7,0 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. 

 

Izgāja deputāte O.Golube. 

 

24.3.  nekustamā īpašuma “XX” sadalei Dagdas pagastā 

 

    Izskatot AS “Latvenergo” iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019. Nr.3-1.11.5/19/1494) 

par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts: 

- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi 

atdalīt apbūvētu zemes gabalu 188 kv.m. platībā; 

- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam un pēc atdalīšanas 

atlikušajam 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). 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 132(A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas pagastā sadalei. 

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

sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus apbūvētus zemes gabalus 7375 kv.m. un 188 

kv.m 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. 

 

Atgriezās deputāte O.Golube. 

 

25. § 

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu  

/Ziņo A.Streļčs/  

XX, Dagdā 
 

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 02.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/803) par īpašuma 

tiesību atjaunošanu XX, Dagdā, Dagdas novada dome konstatēja: 

- saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1993. gada 22.marta izziņu Nr. 3-11/15247/1, 

nekustamais īpašums zemesgabali Nr.xx, xx, xx,
 

Daugavpils apriņķa Dagdas bieži 

apdzīvotā vietā XX ielā Nr.xx, xx, xx, XX ielā x, XX iela xx uz 1940.gada  21.jūliju 

piederēja XXX, zemes īpašuma platība 9588 kv.m.; 

- 1992.gada 4.maijā zemi pieprasīja XX, kas ir bijuša zemes īpašnieka meita, pirmās šķiras 

likumīga mantiniece; 

- ar Dagdas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 17.jūlijā lēmumu Nr.509 “Par 

īpašumtiesību atjaunošanu uz zemi XX Dagdā XX un XX ielās” tika atzītas īpašuma 

tiesības uz  gruntsgabaliem Nr. xx, xx, xx; 

- 2002.gada 28.augustā ar Dagdas pilsētas zemes komisijas lēmumu Nr.1405 “Par zemes 

platības precizēšanu Dagdā, XX ielā xx, uz kuru atjaunotas zemes īpašumtiesības”, 

precizēta platība 1399 kv.m. XX iela xx, Dagdā; 

- XX mirusi 2004.gada 27.janvārī; 

- saskaņā ar 2005.gada 28.novembri mantojuma apliecību Nr.7851 XX mantošanas tiesības 

pārņēma dēls XX. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu ,,Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta 3.daļu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Atzīt zemes īpašuma tiesības XX uz zemes gabalu XX ielā xx, Dagdā, 0,1399 ha 

(1399 kv.m.) platībā saskaņā ar zemes gabala, kadastra apzīmējums xxx, robežu plānu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



Izgāja deputāts R.Azins. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

26.1.  “XX” Andrupenes pagasts    

 

     Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 17.12.2019., Nr.3-1.11.5/19/1031) par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu zemes vienībai „XXi” ar kadastra 

apzīmējumu xx Andrupenes pagastā, konstatēts: 

- ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana, uzmērītā platība sastāda 0,0717 ha; 

- plānotā turpmākā šīs teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības rakstura būvju 

celtniecība. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 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, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka, 

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

– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), 

uz - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – zemes vienības daļas 

platība 0,0717 ha. 

2. Atlikušajai platībai saglabāt iepriekš noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

3. 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 R.Azins. 

 

 

26.2. “XX” Andzeļu pagasts 

 

     Izskatot zemes īpašnieka XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 12.12.2019., 

Nr.7-6.3/19/1012) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai, konstatēts: 

- īpašnieks lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimnieciskās darbības 

uz mežsaimniecisko, sakarā ar lauksaimniecībā izmantojamās platības apmežošanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Zemes vienībai “XX” 0,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101), uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

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. 

 

 

26.3. “XX” Konstantinovas pagasts 

 

Izskatot zemes īpašnieka XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 

12.12.2019., Nr.7-6.3/19/1012) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes 

vienībai, konstatēts: 

- īpašnieks lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimnieciskās darbības 

uz mežsaimniecisko, sakarā ar lauksaimniecībā izmantojamās platības apmežošanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

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

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Zemes vienībai “XX” 5,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi:  no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101), uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

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. 

 

 

27. § 

Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildi 
/Ziņo A.Gekišs; debatēs piedalās V.Nipere, R.Nipers/ 

 

Izpilddirektors informēja, ka : 

- pabeigta a/c Porečje–Malcāni–Krasnopole pārbūve un nodots ekspluatācijā, pašlaik notiek 

darbs pie atskaitēm, lai atgūtu priekšfinansējuma līdzekļus; 

- Dagdas vidusskolas stadiona pārbūve praktiski ir pabeigta, taču ir palikuši daži nelieli 

darbi, kurus būvnieks atsakās turpināt, jo pretenzijas pret tehnisko projektu, pašlaik notiek 

sarakste; 

- Alejas ielas pārbūvei bija plānots tehnoloģiskais pārtraukums no 1.decembra, bet 

pašvaldības rīcībā esošā dokumentācija izrādījās neprecīza un tika pārrauts ielas 

apgaismojuma kabelis, kura labošanas dēļ aizkavējās darbi. 

 

 

28. § 

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 
/Ziņo A.Trūlis; debatēs piedalās V.Stikuts, R.Nipers/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā 26.11.2019. saņemta Latvijas Republikas Saeimas 

Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstule Nr.111.9/19-1-13/19, kurā pašvaldības 

aicinātas iesniegt Komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk – Likumprojekts). 

 2019.gada 1.augustā Krāslavā notika Dagdas novada un Krāslavas novada domes 

deputātu konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 

Ministrija) pārstāvjiem par Krāslavas novada apvienoto administratīvo teritoriju, kura ietverta 



informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā 

iedalījuma modeli”. Tikšanās gaitā tika uzklausīti Ministrijas pārstāvju ziņojumi par 

administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, ka Dagdas novads kā nedalīta teritoriālā 

vienība reformas rezultātā tiks pievienots Krāslavas novadam, par reformas 

sociālekeonoiskajiem aspektiem. 

 

 Priekšsēdētājs ierosina balsot par lēmuma projektu konceptuāli atbalstīt Saeimas 

1.lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

redakciju. 

Atklāti balsojot: „par” – 2 (R.Azins, R.Nipers), „pret” – 6 (A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure),  „atturas” – 5 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, 

V.Krūmiņš). 

 

 Lēmums par LR Saeimas 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums” redakcijas atbalstīšanu nav pieņemts, jo tas nav saņēmis 

nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

 

Sēdi slēgta plkst. 16 : 15. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada 23.decembrī 
 

 



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2019.gada 19.decembra sēdē

(protokols Nr.13, 6.§)

                                      Dagdas novada pašvaldības

                                    Ezernieku vidusskolas

                                   AMATU SARAKSTI 
                                          no 01.01.2020.

1. Lietvedis 18.3.  Dokumentu pārvaldība II 7 1 520 520,00

2. Saimniecības pārzinis 3. Apsaimniekošana IIA 6 1 520 520,00

3. Ķīmijas un fizikas laborants 31. Laboratorijas un izpētes darbi I 6 0,3 480 144,00

4. Sociālais pedagogs x x x 0,3 750 225,00

5. Vecākais pavārs 13. Fiziskais un kvalificētais darbs IV 5 0,5 500 250,00

6. Noliktavas pārzinis 2. Apgāde (iepirkšana) I 5 0,5 500 250,00

7. Pavārs 13. Fiziskais un kvalificētais darbs III 4 0,75 480 360,00

8. Virtuves darbinieks 13. Fiziskais un kvalificētais darbs IIA 2 1 430 430,00

Kurinātājs *
1 13. Fiziskais un kvalificētais darbs IIA 2 1,8 430 774,00

Palīgstrādnieks *
2 14. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 0,5 430 215,00

Sezonas strādnieks  13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 2 430 860,00

10. Apkopējs 13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 4,2 430 1 806,00

11. Garderobists 13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 0,5 430 215,00

Pirmsskolas izglītības darbinieki:

12. Pirmsskolas izglītības metodiķis x x x 0,2 900 180,00

13. Pirmsskolas izglītības skolotājs x x x 3,5 750 2 625,00

14. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs x x x 0,25 750 187,50

15. Noliktavas pārzinis 2. Apgāde (iepirkšana) I 5 0,1 500 50,00

16. Pavārs 13. Fiziskais un kvalificētais darbs III 4 1 480 480,00

17. Skolotāja palīgs 29. Pedagoģijas darbības atbalsts I 4 2 500 1 000,00

Kurinātājs *
3 13. Fiziskais un kvalificētais darbs IIA 2 1,5 430 645,00

Palīgstrādnieks *
4 14. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 0,5 430 215,00

Sezonas strādnieks 13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 1 430 430,00

19. Veļas pārzinis 13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 0,4 430 172,00

20. Apkopējs 13. Fiziskais un kvalificētais darbs I 1 0,5 430 215,00

KOPĀ: 22,80 12 768,50

*
1
 - ar 01.01.2020. samazināts Kurinātāja amata vienību skaits no 2,3 - 1,8 slodzēm (- 0,5 slodzes).

*
2
 - ar 01.01.2020. ieviesta amata vienība "Palīgstrādnieks" uz 0,5 slodzes.

*
3
 - ar 01.01.2020. samazināts Kurinātāja amata vienību skaits no 2,0 - 1,5 slodzēm (- 0,5 slodzes).

*
4
 - ar 01.01.2020. ieviesta amata vienība "Palīgstrādnieks" uz 0,5 slodzes.

Ezernieku vidusskolas direktors               A. Gžibovskis

Mēnešalgu 

grupa

Vienību 

skaits

Algas likme 

(EUR) 

Algas fonds 

(EUR/mēn.)

9.

18.

Nr. Amata nosaukums Saime Līmenis



A P S T I P R I N Ā T S 

Dagdas  novada pašvaldības domes 

2019.gada 19.decembra sēdē 

(prot. Nr.13, 7.§) 

 

Dagdas novada Kultūras centra  

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
(ar grozījumiem no 20.12.2019.) 

 

Nr. 

 

Pakalpojuma 

nosaukums 
Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(EUR) 

Cena ar 

PVN (21%) 

(EUR) 

Atlaides 

1. Ieejas biļešu cenas iestādes rīkotajos pasākumos 

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

struktūrvienību 

amatiermākslas 

kolektīvu 

dalībniekiem 

50%. 

Svētku dienās 

pašvaldības 

rīkotajos 

pasākumos – līdz 

100%. 

1.2. Balles ar dzīvo 

mūziku 

1 biļete 1,65 – 4,13 2,00 – 5,00 

1.3. Koncerti, izrādes, 

kino un citi izklaides 

pasākumi *
2 

 

 

 

1 biļete 

 

0,83 – 8,26 

 

1,00 – 10,00 

2. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām 

2.1. Bēru mielasta 

rīkošana 

līdz 4 h 20,00 24,20  

2.2. Izglītojošu un citu 

publisku pasākumu 

rīkošana (lekcijas, 

semināri, 

prezentācijas u.c. 

pasākumi) 

līdz 2 h 

 

katra nākamā 

stunda 

15,00 

 

7,00 

18,15 

 

8,47 

 

Novadā 

reģistrētām NVO 

– 50% 

2.3. Izklaides pasākumu 

(kāzas, jubilejas u.c. 

svinības) rīkošana 

līdz 6 h 

līdz 12 h 

40,00 

75,00 
48,40 

90,75 

Par otro svinību 

dienu  - 50% 

2.4. Politisko organizāciju 

pasākumu rīkošana 

līdz 2 h 

katra nākamā 

stunda 

45,00 

 

7,00 

54,45 

 

8,47 

 

2.5. Atsevišķas telpas 

(kabineta) noma 

 

1 h 

 

2,00 
 

2,42 

 

3. Pasākumu apskaņošana (ar personālu) 

3.1. Pakalpojuma 

sniedzēja telpās 

1 h 15,00 18,15 Novadā 

reģistrētām NVO 

– 50% 

 

 

3.2. Ārpus pakalpojuma 

sniedzēja telpām 

1 pasākums 

līdz 4 h 

katra nākamā 

stunda 

100,00 

 

20,00 

 

121,00 

 

24,20 

 



2 

 

4. Video projekcijas aparatūras noma (ar personālu) 

4.1. Videoprojektora un 

ekrāna noma 

1 h 7,00 8,47  

4.2. Portatīvā datora (ar 

interneta pieslēgumu) 

noma 

1 h 2,00 2,42  

5.  Galda un servēšanas piederumu noma*
1
: 

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

5.2. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma līdz 20 

personām.  

1 kompl. 5,00 6,05  

5.3. Trauku un galda 

piederumu komplekta 

noma no 20 līdz 50 

personām. 

1 kompl. 10,00 12,10  

 
 

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

*
2
 – pakalpojuma 1 biļetes cena palielināta no 1,00 – 5,00 EUR uz 1,00 –10,00 EUR ar PVN (21%). 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                   A.Trūlis                                                                                      

 

 


