
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdā Nr. 5 2020.gada 26.martā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēde atklāta plkst. 15:00. 
 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

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

Nipers (no plkst. 15.23), Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Anatols 

Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:  

- Artjoms Gekišs, izpilddirektors;   

- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja; 

- Aivars Belkovskis, ceļu meistars; 

- Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists; 

- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;  

- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators. 

 

Nepiedalās –  

5 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ), Aivars Plotka (personīgo apstākļu dēļ), 

Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ), Juris Kavuns (personīgo apstākļu dēļ), Viktors 

Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina veikt izmaiņas Dagdas novada domes 2020.gada 

26.marta sēdes darba kārtībā:  

1. Papildināt ar jautājumiem : 

- Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.  /Ziņo I.Tukiša/ 

- Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā. /Ziņo A.Trūlis/ 

- Par Sociālā dienesta 26.03.2020. rīkojuma Nr/.8-27.1/20/1  “Par rīcību ārkārtējā 

situācijā ēdināšanas izdevumu segšanai”  apstiprināšanu. /Ziņo S.Viškure/ 

2. Jautājumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu” skatīt pēc 

1.jautājuma. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 



 Iekļaut sēdes darba kārtībā ierosinātos papildu jautājumus un akceptēt jautājumu 

izskatīšanas secību. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu 2020.-2022.gadam. 

2. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. 

3. Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai: 

3.1. automašīnu Ford Galaxy; 

3.2. autobusu Mercedes Benz Sprinter 308. 

4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem:  

4.1. “Lukši”, Svariņu pagastā; 

4.2. “Pirts”, Ezernieku pagastā. 

5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu par brīvu cenu:  

5.1. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā; 

5.2. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā. 

6. Par grozījumiem Dagdas pilsētas PII “Saulīte” nolikumā.  

7. Par grozījumiem Andrupenes PII “Avotiņš” nolikumā. 

8. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

9. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.  

10. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.  

11. Par  nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.  

12. Par zemes apakšnomu.  

13. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.  

14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

16. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Vējiņi”. 

17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.  

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

19. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.  

21. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā.  

22. Par Sociālā dienesta 26.003.2020. rīkojuma Nr/.8-27.1/20/1  “Par rīcību ārkārtas situācijā 

ēdināšanas izdevumu segšanai”  apstiprināšanu.  

 

 

1. § 

Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu 2020.-2022.gadam 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. un 

24.punkta prasībām, atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” Iekšējā audita daļas 30.05.2019. 

Atzinumam Nr.1.4.-3/24 un ieteikumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, I.Plesņa, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (V.Nipere), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā 

nepiedalās 1 deputāts – R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) 

izlietošanas vidējā termiņa programmu 2020.- 2022.gadam. /Pielikumā/ 



2. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 26.09.2019. sēdē (prot. 

Nr.10, 6.§) apstiprinātā Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda) 

mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programma 

2019.- 2021.gadam. 

 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Sakarā ar to, ka ne visi nodokļa maksātāji pamatotu iemeslu dēļ var veikt nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksu likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta norādītajā 

termiņā – līdz 31.martam, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, lai nodrošinātu 

iespēju veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par 2020.gada 1.ceturksni līdz 

2020.gada 15.maijam, pagarinot nodokļa samaksas termiņu un nepiemērojot nokavējuma 

naudu, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldības administrētais nekustamā īpašuma nodoklis par 

2020.gada 1.ceturksni maksājams ne vēlāk kā  2020.gada 15.maijā. 

2. Finanšu nodaļai nodrošināt izmaiņas Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmā “NINO”, pagarinot nekustamā īpašuma nodokļa par 2020.gada 1. ceturksni 

samaksas termiņu no 31.03.2020. līdz 15.05.2020., nepiemērojot nokavējuma naudu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2. § 

Par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā 

/Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) 

finansējums nav pietiekams, ņemot vērā autotransporta gada nobraukuma uzskaites rezultātus, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6., 6.1. un 

6.3.punktiem, lai nodrošinātu klasei atbilstošu uzturēšanas prasību izpildi, atsevišķiem ceļiem 

un ielām pazeminot uzturēšanas klases, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar uzturēšanas klasēm 

vasaras sezonai no 01.04.2020. līdz 31.10.2020.  /Pielikumā/ 

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

pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv.  

 

 

3. § 

Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 

/Ziņo A.Gekišs/ 



 

3.1.automašīnu Ford Galaxy 

 

Dagdas novada pašvaldības īpašumā ir transporta līdzeklis – automašīna Ford Galaxy, 

šasijas numurs WFOGXXPSSG1M64487, izlaiduma gads - 2001, uzskaitē no 23.10.2007., 

nobraukums 374759 km, atlikusī bilances vērtība – 0, kuras turpmāka ekspluatācija ir 

ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku tehnisko defektu 

dēļ. 

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3. un 

7.pantu, Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta pirmo daļu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu 

automašīnu Ford Galaxy, šasijas numurs WFOGXXPSSG1M64487, par atlieku vērtību, 

nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai, pamatojoties uz saņemto utilizācijas 

sertifikātu, norakstīt automašīnu Ford Galaxy.  

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja 

R.Demida, kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.2.autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2019.gada 31.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 

35.§.) atkārtoti atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 

sakarā ar to, ka turpmāka Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa ekspluatācija ir ekonomiski 

nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisko tehnisko defektu dēļ. 

Lēmumā tika noteikts atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes 

Benz Sprinter 308 par brīvu cenu, nosakot pārdošanas cenu 1080,00 EUR (viens tūkstotis 

astoņdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN.  

Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv tika 

ievietots sludinājums par automašīnas pārdošanu ar nosacījumu, ja pieteiksies vairāk nekā 

viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.  

Sludinājuma noteiktajā termiņā – līdz 22.02.2019. netika saņemts neviens pieteikums 

par vēlmi iegādāties minēto transportlīdzekli.  

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, likuma 

„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3. Un 

7.pantu, Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta pirmo daļu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu autobusu 

Mercedes Benz Sprinter 308, šasijas numurs WDB9036621R304701, par atlieku vērtību, 

nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 



2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai, pamatojoties uz saņemto utilizācijas 

sertifikātu, norakstīt autobusu Mercedes Benz Sprinter 308.  

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs 

J.Andžāns, kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

4.1.“Lukši”, Svariņu pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra domes lēmumu (prot. 

Nr.13, 12.§, 12.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Lukši”, 

Svariņu pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6090 001 0385, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0262 0,94 ha platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 

17.§, 17.2.p.) nekustamais īpašums “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā tika nodots 

atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 900 EUR (deviņi simti euro) 

apmērā. 

2020.gada 12.martā notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā, izsole, kurā par augstāko cenu 950 EUR (deviņi simti piecdesmit euro) 

nekustamo īpašumu nosolīja XX.  

Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolītā augstākā cena, atrēķinot naudā iemaksāto 

nodrošinājumu, tika samaksāta vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta (2) daļu,  

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

I.Gžibovska), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā 

nepiedalās 2 deputāti – A.Viškurs, S.Viškure, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 12.martā notikušās nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā, izsoles rezultātus. 

2. Atsavināt XX nekustamo īpašumu “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, noslēdzot 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā ar kadastra numuru 6090 001 0385, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6090 001 0262 0,94 ha platībā, pārdošanu par cenu 950,- EUR 

(deviņi simti piecdesmit euro). 

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

īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

5. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XX uz dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

4.2.“Pirts”, Ezernieku pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra domes lēmumu (prot. 

Nr.13, 12.§, 12.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu  “Pirts”, 



Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 004 0456, kas sastāv no 

zemes vienības 1711 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0456, pirts ēkas 135,8 m2 

platībā un palīgēkas (šķūnis) 25,4 m2 platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2, 

17.§, 17.1.p.) nekustamais īpašums “Pirts”, Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā tika 

nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 2000 EUR (divi tūkstoši 

euro) apmērā. 

2020.gada 11.martā notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezernieki, 

Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, izsole, kurā par augstāko cenu 2050 EUR (divi tūkstoši 

piecdesmit euro) nekustamo īpašumu nosolīja XX. 

Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolītā augstākā cena, atrēķinot naudā iemaksāto 

nodrošinājumu, tika samaksāta vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 34.panta (2) daļu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 11.martā notikušās nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezernieki, 

Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus. 

2. Atsavināt XX nekustamo īpašumu “Pirts”, Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, 

noslēdzot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezernieki, 

Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 004 0456, kas sastāv no zemes 

vienības 1711 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0456, pirts ēkas 135,8 m2 

platībā un palīgēkas (šķūnis) 25,4 m2 platībā, pārdošanu par cenu 2050,- EUR (divi 

tūkstoši piecdesmit euro). 

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

īpašuma “Pirts”, Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

5. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XX uz dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu par brīvu cenu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

5.1.“Laukalīņi”, Dagdas pagastā 

 

2020.gada 8.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas 

pagastā trešā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešajā daļā noteikts, ka pēc 

trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), 

var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā ir noteikts, ka publiskas 

personas 

nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 

2) pārdodot par brīvu cenu; 



3) apmainot pret citu mantu; 

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 

5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

6) nododot bez atlīdzības. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantā ir noteikts, ka ja lēmumā par 

publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, 

institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas 

veidu.  

Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tika saņemts iesniegums par interesi iegādāties 

nekustamo īpašumu “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, ir lietderīgi turpināt atsavināšanas procesu, 

piemērojot citu atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, kas saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta septīto daļu nav mazāka par nosacīto cenu.  

Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir pārdošana 

par brīvu cenu.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 

2) punktu, 3.panta pirmās daļas 2) punktu, 7.pantu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā 

ar kadastra numuru 60540010305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, par brīvu cenu un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto 

cenu) 2 240 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Kancelejai organizēt nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, 

Dagdas novadā, pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot to potenciālajam pircējam, kurš ir 

izteicis vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, nosakot, ka nosacītā cena 2 240  EUR (divi 

tūkstoši divi simti četrdesmit euro) ir jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas. 

3. Uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai organizēt nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas 

pagastā, Dagdas novadā pirkuma līguma noslēgšanu pēc nosacītās cenas – 2 240 EUR 

(divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) samaksas pilnā apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

5.2.“Rudaiņi”, Dagdas pagastā 

 

2020.gada 8.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas 

pagastā trešā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešajā daļā noteikts, ka pēc 

trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), 

var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā ir noteikts, ka publiskas 

personas 

nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 

1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 

2) pārdodot par brīvu cenu; 

3) apmainot pret citu mantu; 

4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 



5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 

6) nododot bez atlīdzības. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantā ir noteikts, ka ja lēmumā par 

publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, 

institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas 

veidu.  

Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tika saņemta iesniegums par interesi iegādāties 

nekustamo īpašumu “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, ir lietderīgi turpināt atsavināšanas procesu, 

piemērojot citu atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, kas saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta septīto daļu nav mazāka par nosacīto cenu.  

Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir pārdošana 

par brīvu cenu.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 

2) punktu, 3.panta pirmās daļas 2) punktu, 7.pantu,  

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā ar 

kadastra numuru 60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60540010249 – 0.697 ha platībā, par brīvu cenu un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto 

cenu) 700 EUR (septiņi simti euro) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības Kancelejai organizēt nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, 

Dagdas novadā, pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot to potenciālajam pircējam, kurš ir 

izteicis vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, nosakot, ka nosacītā cena 700  EUR (septiņi 

simti euro) ir jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. 

3. Uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai organizēt nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas 

pagastā, Dagdas novadā pirkuma līguma noslēgšanu pēc nosacītās cenas – 700 EUR 

(septiņi simti euro) samaksas pilnā apmērā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 

 

 

6. § 

Par grozījumiem Dagdas pilsētas PII “Saulīte” nolikumā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

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

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

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumu jaunā 

redakcijā. /Pielikumā/ 

 

 

7. § 

Par grozījumiem Andrupenes PII “Avotiņš” nolikumā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

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

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



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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Andrupenes pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” nolikumu jaunā 

redakcijā. /Pielikumā/ 

 

 

8. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana 

 

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 10.marta 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” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, A.Viškurs, 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, Konstantinova uz 2 gadiem 

2. XX xxx, Konstantinova uz 2 gadiem 

3. XX xxx, Konstantinova uz 2 gadiem 

4. XX xxx, Aleksandrova uz 1 gadu 

5. XX xxx, Konstantinova uz 1 gadu 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz  5 lapām. 
 

 

9. § 

Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

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

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

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

aprēķināšana kārtību", 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

 Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 01.04.2030. sekojošiem zemes 

nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām: 

 

Nr. Administratīvā Zemes nomnieks Iznomātā platība,  iznomātās zemes vienības 



p.k. teritorija kadastra apzīmējums  

1. Andzeļu pagasts XX - 5,3 ha, kadastra apzīmējums 60440070062 

2. Ezernieku pagasts XX - 1,17 ha, kadastra apzīmējums 60560030074 

3. Ķepovas pagasts XX - 6,6 ha, kadastra apzīmējums 60800010009 

4. Svariņu pagasts XX - 0,7 ha, kadastra apzīmējums 60900010243 

- 0,25 ha,  kadastra apzīmējums 60900010244 

- 0,4 ha,  kadastra apzīmējums 60900010245 

- 2,59 ha, kadastra apzīmējums 60900020041 

5. Svariņu pagasts XX - 1,2 ha, kadastra apzīmējums 609000100157 

 Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām. 

 

 

10. § 

Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

10.1. XX Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 05.03.2019. Nr.3-1.11.5/20/215) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28., 29., 29.8. un 30.4.punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību: 

- 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920020088. 

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 Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.2. XX Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/198) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28., 29., 29.8. un 30.4.punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamām daļām: 

- 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 60420060304; 



- 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 60420060301. 

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

PVN) gadā par katru zemesgabalu. 

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

nomas līguma pagarināšanu, platības un nomas maksas izmaiņām. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11. § 

Par  nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

11.1. ZS “Mežgrāvji” Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot ZS “Mežgrāvji” īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 18.02.2020. Nr.3-

1.11.5/20/153) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

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

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽGRĀVJI", reģistrācijas 

Nr.41501026065, juridiskā adrese "Mežgrāvji", Maslova, Andrupenes pag., Dagdas nov., 

LV-5687, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību  

- 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070204. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.2. ZS “Ezermala” Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot ZS “Ezermala” īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 21.02.2020. Nr.3-

1.11.5/20/163) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

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

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

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

Nr.45901001152, juridiskā adrese Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696, zemes 

nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai piekrītošās, lauksaimniecībā 



izmantojamās, zemes vienības daļu 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 60440060163. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.3. XX Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 21.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/164) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28. un 30.4 punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz sekojošām 

pašvaldībai piekrītošām, lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienību daļām: 

- 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500070067; 

- 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500040232. 

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

(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.4. ZS Pakalni Dagdas pagastā 

 

 Izskatot ZS Pakalni īpašnieces XX iesniegumus (reģistrēts 28.01.2020. Nr.3-

1.11.5/20/78 un 19.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/157) un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28., 

29., 29.8, un 30.4 punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemnieku saimniecībai "PAKALNI", 

reģistrācijas Nr. 41501022152, juridiskā adrese  Dagdas nov., Dagdas pag., Dagdas 

Muiža, "Pakalni", LV-5674, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz 

sekojošām pašvaldībai piekrītošām, lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienību daļām: 

- 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540010178; 

- 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540010279. 

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

(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu. 



3. Pilnvarot Dagdas novada domes izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.5. SIA "Akmeņi VVF" Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot SIA "Akmeņi VVF" īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 05.03.2020. Nr.3-

1.11.5/20/217) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

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

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt SIA "Akmeņi VVF", reģistrācijas Nr.41503060093, juridiskā adrese "Ziedi" - 2, 

Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem 

līdz 01.04.2026. uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām, lauksaimniecībā izmantojamās, 

zemes vienību daļām: 

- 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560020098; 

- 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050133. 

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

(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.6. XX Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 06.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/223) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28. un 30.4 punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai 

piekrītošās, lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienības daļu 1,2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60560020099. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

 

11.7. XX Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 10.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/117) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28. un 30.4 punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai 

piekrītošās, lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienības daļu 1,3 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60760020157. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.8. XX Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 10.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/118) un pamatojoties 

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

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

noteikumi” 28. un 30.4 punktu, 

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai 

piekrītošās, lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienības daļu 1,0 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60760020211. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.9. SIA "KAVUN-AGRO" Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot SIA "KAVUN-AGRO" valdes locekļa XX iesniegumu (reģistrēts 06.02.2020. 

Nr.3-1.11.5/20/104) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

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



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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "KAVUN-AGRO", reģistrācijas 

Nr.50103895121, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 8 - 1, Rīga, LV-1010, zemes 

nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.04.2026. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību  

- 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60760040486. 

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

(plus PVN) gadā par zemes gabalu. 

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

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12. § 

Par zemes apakšnomu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

12.1. XX iesniegums 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/227) par iznomātās, 

pašvaldībai piekrītošās zemes nodošanu apakšnomā citai personai, pamatojoties uz likumu 

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

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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam XX nodot apakšnomā XX pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību Ķepovas pagastā ar  kadastra apzīmējumu 60800010009 uz 10 gadiem. 

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. 

 

 

12.2. XX iesniegums 

 

    Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 23.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/253) par iznomātās, 

pašvaldībai piekrītošās zemes nodošanu apakšnomā citai personai, konstatēts: 

- ar XX 01.06.2017. noslēgts īstermiņa zemes nomas līgums līdz 13.12.2022. par 

pašvaldībai piekrītošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kadastra apzīmējumi 

60760020084, 60760020085, 60760020086 un 60760020243, nomu Konstantinovas 

pagastā, nomas maksa noteikta 1,5% no zemes kadastrālās vērtības; 

- XX nav zemes pirmreizējās nomas tiesību un uz diviem zemes gabaliem atrodas viņai 

piekrītošas ēkas. 

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



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

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Atteikt pašvaldības zemes nomniekam XX nodot apakšnomā pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības Konstantinovas pagastā ar  kadastra apzīmējumiem 60760020084, 

60760020085, 60760020086 un 60760020243. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13. § 

Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

13.1. XX Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 26.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/182) par iepriekš 

noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu, konstatēts: 

- 01.09.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Bērziņu pagastā ar XX par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60500060065 un 

60500060060, iznomāšanu; 

- XX miris 01.03.2019.  

- saskaņā ar 14.08.2019. zvērinātā notāra izsniegto mantojuma apliecību Nr.5747, 

mantojuma tiesībās ir apstiprināts pirmās šķiras mantinieks XX. 

 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” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

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

7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500060060 un 3,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 60500060065, piešķirot zemes nomas tiesības uz 10 gadiem XX.  

2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus. 

3. Pilnvarot Bērziņu 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. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.2. XX Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 10.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/232) par iepriekš 

noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu, konstatēts: 

- 01.09.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Bērziņu pagastā ar XX par 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60500020136, 60500030292, 

60500030268, 60500030433, 60500030435, 60500030474 un 60500030475, iznomāšanu; 

- XX 11.12.2019. mirusi; 



- XX (mirušās vīrs) norāda, ka ir uzsācis mantojuma tiesību kārtošanu, un lūdz pārslēgt 

nomas līgumu uz sava vārda. 

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” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ:   

 

1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu, piešķirot zemes nomas tiesības uz   1 gadu 

XX uz sekojošām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām: 

- 6,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500020136; 

- 0,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030292; 

- 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030268; 

- 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030433; 

- 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030435; 

- 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030474; 

- 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030475. 

2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus. 

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

4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

Sēdē ieradās deputāts R.Nipers. 

 

14. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

14.1. XX Ezernieku un Dagdas pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 26.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/185), konstatēts: 

- ar XX 24.02.2014. un 01.06.2015. noslēgti zemes nomas līgumi uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 60560060198 un 60540050051, iznomāšanu 

lauksaimnieciskai darbībai Ezernieku un Dagdas pagastā; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārtraukt XX zemes nomas tiesības ar 01.04.2020. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60560060198 un 60540050051 Ezernieku un 

Dagdas pagastā. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma zemes vienību izmaiņām. 

3. Pilnvarot Dagdas novada domes izpilddirektoru noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma zemes vienību izmaiņām. 



4. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 60560060198, lauksaimniecībā izmantojamo daļu 

2,5 ha platībā ievietot neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā 

iekļauto zemes gabalu sarakstā. 

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. 

 

 

14.2. XX Asūnes pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/228), konstatēts: 

- ar XX 01.01.2014. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības daļu 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 60460040255, iznomāšanu 

lauksaimnieciskai darbībai Asūnes pagastā; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības.  

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

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

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

novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārtraukt XX zemes nomas tiesības ar 01.04.2020. uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60460040255, iznomāto daļu 0,5 ha platībā, Asūnes 

pagastā. 

2. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460040255, lauksaimniecībā izmantojamo daļu 

0,5 ha platībā 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. 

 

 

14.3. XX Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 16.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/249), konstatēts: 

- ar XX 14.09.2012. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, 

kadastra apzīmējums 60560070083, Ezernieku pagastā; 

- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības. 

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

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

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

novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pārtraukt XX zemes nomas tiesības ar 01.04.2020. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60560070083 Ezernieku pagastā. 

2. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 60560070083, lauksaimniecībā izmantojamo daļu 

5,7 ha platībā 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. 

 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

15.1. īpašums “XX” Dagdas pagastā 

 

 Izskatot zemes līdzīpašnieku XX un XX iesniegumu (reģistrēts 05.03.2020. Nr.3-

1.11.5/20/216) par  īpašuma “XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 17.panta 4.
1 

daļu un atbilstoši, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktam,  

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.  

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

apzīmējumu xxx. 

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

 Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.2. īpašums “XX” Svariņu pagastā 

 

 Izskatot zemes īpašnieces XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 

13.03.2020. Nr.3-1.11.5/20/244) par  īpašuma “XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 17.panta 4
1
.daļu un atbilstoši, Ministru kabineta 

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

aktualizācijas noteikumi" 47.punktam,  

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.  

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

apzīmējumu xxx. 

3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Vējiņi” Andrupenes pagastā 

/Ziņo A.Streļčs/ 



 

Konstatēts: 

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

60420050183, platība sastāda 0,0758 ha, tā ir kadastrāli uzmērīta un atrodas pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Vējiņi”, kadastra Nr.6042 005 0112, sastāvā, īpašuma tiesības 

reģistrētas Zemesgrāmatā; 

- uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederoša ūdensvada apgādes sūkņu stacija; 

- otrā, nekustamā īpašuma “Vējiņi” sastāvā esošā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

60420050182 tiek izmantota piemājas saimniecības uzturēšanai un uz tās atrodas fiziskām 

personām piederošas ēkas. 

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

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

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt pašvaldības nekustamo īpašumu „Vējiņi”, kadastra Nr.6042 005 0112, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 0,0758 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0183. 

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0183 pievienot pie pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 005 0176. 

3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6042 005 0176 piešķirt jaunu 

nosaukumu: ”Mariampoles ūdenstornis”. 

4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0162, nekustamā īpašuma 

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

(kods 0101) uz –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). 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

“XX”, Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 11.03.2020. Nr.3-

1.11.5/20/237) un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

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

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

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

kadastra Nr.xxx Bērziņu 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. 

 

 

18. § 



Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

“XX” Andrupenes pagasts 

 

     Izskatot zemes īpašnieka SIA “R Grupa” iesniegumu (reģistrēts 19.03.2020. Nr.3-

1.11.5/20/252) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai, konstatēts: 

- īpašnieks lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimnieciskās darbības 

uz mežsaimniecisko darbību, sakarā ar lauksaimnieciskās zemes apmežošanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7. un 18. punktu, 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienībai “XX” 2,9 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. 

 

 

19. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 
 

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

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

likuma 17.pantu,  

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt neiznomātu, pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes 

gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai. 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 17.04.2020. 
Pielikumā: Saraksts. 

 

 

21. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu, 24.pantu un 

45.pantu,  

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 



1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošos noteikumus 

Nr.2020/5 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.  

2. Kancelejai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2020/5 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2020/5 un paskaidrojuma raksts. 

 

 

22.§ 

Par Sociālā dienesta 26.03.2020. rīkojuma Nr/.8-27.1/20/1   

“Par rīcību ārkārtējā situācijā ēdināšanas izdevumu segšanai”  apstiprināšanu 
/Ziņo S.Viškure/ 

 

Ņemot vērā  valstī no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim izsludināto ārkārtējo situāciju ar 

mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, lai turpinātu nodrošināt Dagdas novada pašvaldības 

23.11.2027. saistošo noteikumu Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 16. un 

17.punktā noteikto pabalstu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

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

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

novada dome NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt  Dagdas novada Sociālā dienesta 2020.gada 26.marta rīkojumu Nr.8-

27.1/20/1 “Par rīcību ārkārtējā situācijā ēdināšanas izdevumu segšanai”.  

Pielikumā: Rīkojums. 
 
 

Sēde slēgta plkst. 15 : 35. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                       A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 
Protokols parakstīts 2020.gada 30.martā 



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2020.gada 26.marta sēdē

protokols Nr.5, 1.§

       saskaņā ar 11.03.2008. MK noteikumiem Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"

Nr. Kods Mērķdotācijas indikatīvais plāns, EUR 2020 2021 2022

1. 1000 Atlīdzība 32 760 35 000 35 000

2. 2000 Preces un pakalpojumi / Autoceļu un ielu uzturēšana 326 639 330 000 335 000

3. 5000 Pamatkapitāla veidošana / Autoceļu un ielu būvniecība 30 000 30 000 30 000

KOPĀ: 389 399 395 000 400 000

Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs A.Trūlis

Dagdas novada pašvaldības                                                                                                                                  

mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas                                                                          

vidējā termiņa programma 2020. - 2022.gadam




