
APSTIPRINĀTS  

Dagdas novada pašvaldības domes  

2021.gada 17.jūnija sēdē 

(protokols Nr. 8,  16.§) 

 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto  

neiznomātu zemes gabalu saraksts 

(papildinājums 27.05.2021. sarakstam) 

 

 

Nr. 

p.k. 
Atrašanās vieta 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Iznomājamā 

platība 

 

Sākotnējā 

nomas 

maksa 

EUR  

bez PVN 

Lietošanas mērķis/ 

termiņš 

1. Dagdas pagasts 60540010152 
1,2 ha  

(daļa no z.g) 
67,39 

Lauksaimniecība/  

6 gadi 

  2. Andzeļu pagasts 60440020019 
0,9 ha  

(daļa no z.g) 
50,54 

Lauksaimniecība/  

6 gadi 

3. Andzeļu pagasts 60440050142 1,1 ha 61,78 
Lauksaimniecība/  

6 gadi 

4. Svariņu pagasts 60900010209 
0,4 ha  

(daļa no z.g) 
28,00 

Lauksaimniecība/  

6 gadi 

5. Svariņu pagasts 60900010258 0,9 ha 50,54 
Lauksaimniecība/  

6 gadi 

6. Svariņu pagasts 60900010378 
0,9 ha  

(daļa no z.g) 
50,54 

Lauksaimniecība/  

6 gadi 

7. 
Konstantinovas 

pagasts 
60760020231 0,2 ha 28,00 

Lauksaimniecība/  

6 gadi 

 

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 16.07.2021. 

 

Sagatavoja: 

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks, 656 81716 

 
 



 
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. 8 2021.gada 17.jūnijā 

                                                                                                                                                           

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 – 11 deputāti:  Aivars Trūlis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa, 

Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:  

- Edgars Tjarve, pašvaldības izpilddirektors; 

- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja; 

- Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists; 

- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja; 

- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators. 

 

Nepiedalās – 4 deputāti:  Sandra Viškure (sakrā ar darbnespēju), Juris Kavuns (sakarā ar 

pamatdarbu), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ), Anatols Viškurs (sakarā ar 

pamatdarbu). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par sēdes darba kārtību. 

2. Par dotācijas piešķiršanu VSPC “Dagda” veļas mazgājamo mašīnu iegādei. 

3. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2021.gada budžetā. 

4. Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem. 

5. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA atkārtotu 

atsavināšanu. 

6. Par atļauju komercdarbībai zvejniecībā Visaldas ezerā. 

7. Par cirsmas pašvaldības īpašumā “Zimniks”, Svariņu pagastā elektroniskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. 

8. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

10. Par pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru 

apstiprināšanu. 

11. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 



12. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

13. Par personisko palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 

16. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu. 

 

 

1. § 

Par sēdes darba kārtību 

/Ziņo A.Trūlis/ 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt Dagdas novada domes 2021.gada 

17.jūnija sēdes darba kārtību ar vienu jautājumu – Par zemes nomas pirmtiesību 

pagarināšanu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu,  

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt Dagdas novada domes 2021.gada 17.jūnija sēdes darba kārtību ar ierosināto 

jautājumu: 

 

     17.  Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. 

 

 

2. § 

Par dotācijas piešķiršanu VSPC “Dagda” mazgājamo mašīnu iegādes  

izdevumu segšanai 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Izskatījusi Dagdas novada pašvaldības iestādes “Veselības un sociālo pakalpojumu 

centrs “Dagda”” (turpmāk – VSPC “Dagda”) lūgumu piešķirt finansējumu 6 231,50 EUR 

divu veļas mazgājamo mašīnu izdevumu segšanai, ņemot vērā to, ka šī iekārta ir 

nepieciešama veļas mazgātuves darbības nodrošināšanai un jaunu mazgājamo mašīnu 

iegāde nebija plānota iestādes 2021.gada budžetā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Novirzīt no pašvaldības 2021.gada budžetā Sociālajai aizsardzībai (kods:10.700) 

plānotajiem līdzekļiem (EKK: 7230) 6 200 EUR (seši tūkstoši divi simti euro) 

pašvaldības iestādei VSPC “Dagda” divu veļas mazgājamo mašīnu iegādes izdevumu 

segšanai. 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt lēmumā minēto summu VSPC “Dagda”, pamatojoties uz 

iestādes iesniegto rēķinu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

3. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2021.gada budžetā 



/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un 

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. un 30.pantiem, 

atklāti balsojot,  ar 6 balsīm "Par" (Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa, 

Irēna Gžibovska, Raitis Azins, Viktors Krūmiņš), "Pret" – 2 (Aivars Plotka, Raimonds 

Nipers), "Atturas" – 2 (Pēteris Tukišs, Vija Nipere), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2021/4 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2021.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.2021/2 “Par Dagdas novada 

pašvaldības budžetu 2021.gadam”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2021/94 ar pielikumiem. 

 

 

4. §  

Par finansējuma novirzīšanu no ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Lai realizētu 2020.gadā uzsākto pašvaldības investīciju projektu “Pašvaldības 

autoceļa “Pasta iela” km 0,00 – 0,486 seguma pārbūve” Dagdas pilsētā, ņemot vērā 

projekta kopējās plānotās izmaksas 2021.gadā, kuru finansēšanai pašvaldība nevar saņemt 

aizdevumu, saskaņā ar pašvaldības noteikumu “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda 

programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai 

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

vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu,  

atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa, 

Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Aivars Plotka, Raimonds Nipers), Dagdas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Novirzīt no pašvaldības 2021.gada budžetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem 

līdzekļiem 23 956 EUR (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro) 

Dagdas pilsētai pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” km 

0,00 – 0,486 seguma pārbūve” īstenošanai Dagdā. 

2. Projektu īstenot 2021.gadā, nodrošinot projekta kopējo izmaksu 60 047 EUR apmērā 

finansēšanu no Dagdas pilsētai piešķirtās valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA  

atkārtotu atsavināšanu 
/Ziņo E.Tjarve/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2021.gada 27.maijā pieņēma lēmumu (prot.Nr.7, 

3.§) atsavināt pašvaldības kustamo mantu – automašīnu ŠKODA OCTAVIA sakarā ar to, 

ka turpmāka automašīnas ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā 

transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku tehnisko defektu dēļ. Lēmumā tika noteikts atļaut 

pārdot automašīnu ŠKODA OCTAVIA par cenu 1000,00 euro (t.s.k PVN). Lēmumā 



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

sludinājums par automašīnas pārdošanu. Sludinājuma noteiktajā termiņā – līdz 11.06.2021. 

– netika saņemts neviens pieteikums.  

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

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1) punktu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis 

Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ:  

 

1. Atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu – automašīnu ŠKODA OCTAVIA par 

brīvu cenu.  

2. Apstiprināt automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr.HO679, 

pārdošanas cenu 600 EUR (t.sk. PVN).  

3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts 

reģistrācijas Nr.HO679, pirkšanu iesniedzams pašvaldībā desmit darba dienu laikā no 

sludinājuma publicēšanas.  

4. Noteikt, ka Līgums slēdzams ar pretendentu, kas piedāvās augstāko realizācijas cenu.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi un līguma slēgšanu uzdot pašvaldības izpilddirektoram.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6. § 

Par atļauju komercdarbībai zvejniecībā Visaldas ezerā  

ZS KALNĒNI 

/Ziņo E.Tjarve/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts Andrupenes pagasta zemnieku saimniecības 

KALNĒNI, reģ.Nr. 40001023674, juridiskā adrese Dagdas nov., Andrupenes pag., 

Andrupene, Nākotnes iela 9, LV-5687, 2021.gada 7.jūnija iesniegums par speciālās 

atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Visaldas ezerā izsniegšanu, ar vēlamo tīklu 

garumu 400 metri. 

Izvērtējot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 

7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā 

izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu 

par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 

19.4.apakšpunktu, 21., 23.punktu, ņemot vērā 11.08.2009. Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13., 69., 71.punktu,   

atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Raitis Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers), Dagdas novada dome 

NOLEMJ:  

 

1. Izsniegt Andrupenes pagasta zemnieku saimniecībai KALNĒNI, reģ. 

Nr.40001023674, juridiskā adrese: Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, 

Nākotnes iela 9, LV-5687, speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā Visaldas 

ezerā, piešķirot zvejas tīklu limitu 240 metri. 



2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu no 

2021.gada 1.jūliija līdz 2026.gada 30.jūnijam. 

3. Noteikt pienākumu ZS KALNĒNI samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) 

komercdarbībai zvejniecībā Visaldas ezerā 14,23 EUR (četrpadsmit euro un 23 centi) 

apmērā Dagdas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas saņemšanas. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Dagdas novada pašvaldības vides inženieris. 

5. Lēmuma norakstu nosūtīt ZS KALNĒNI. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm. 
 

 

7. § 

Par cirsmas pašvaldības īpašumā “Zimniks”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā 

elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

/Ziņo E.Tjarve/ 

 

Ņemot vērā 2021.gada 31.maijā notikušās pašvaldības kustamās mantas – cirsmas 

pašvaldības īpašumā “Zimniks”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, elektroniskās izsoles 

rezultātus un nosolītās summas samaksu saskaņā ar izsoles noteikumiem, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

atklāti balsojot,  ar 9 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Viktors 

Krūmiņš), "Pret" – 1 (Raimonds Nipers), "Atturas" – 1 (Vija Nipere), Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2021.gada 31.maijā notikušās elektroniskās izsoles rezultātus par 

pašvaldības kustamās mantas – cirsmas pašvaldības īpašumā “Zimniks”, Svariņu 

pagastā, Dagdas novadā (1.kvartāla 2;4;5;8;10;11;14;18;19;20 nogabali), pārdošanu 

SIA “Woodmaster”, Reģ.Nr.40003950957 par izsolē nosolīto augstāko cenu 47 500 

EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro).  

2. Noslēgt lēmuma 1.punktā minētās cirsmas pirkuma līgumu ar SIA “Woodmaster”, 

Reģ.Nr.40003950957. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

4. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA “Woodmaster”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2021.gada 8.jūnija 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,  ar 11 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis 

Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 



Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumus uz pašvaldības dzīvokļiem personām 

saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieka vārds, uzvārds Dzīvokļa adrese  Termiņš  

1. XX xxx, Asūne uz 1 gadu 

2. XX xxx, Mariampole uz 1 gadu 

3. XX xxx, Svarinci uz 1 gadu 

4. XX xxx, Dagda uz 1 gadu 

5. XX xxx, Dagda uz 1 gadu 

6. XX xxx, Asūne uz 1 gadu 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām. 

 

 

9. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2021.gada 8.jūnija lēmumu par 

dzīvojamās telpas 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, ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Inese Plesņa, Irēna 

Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Izīrēt pašvaldības dzīvokli šādai personai: 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, Uzvārds Dzīvokļa adrese  Līguma 

termiņš  

1. XX xxx, Asūne uz 1 gadu 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

10. § 

Par pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības  

reģistru apstiprināšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

 Izskatījusi Dzīvokļu jautājumu komisijas 2021.gada 8.jūnija sēdē pieņemto datu 

precizēšanu un kārtas numuru pārreģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistros uz 01.07.2021., saskaņā ar pašvaldības 28.04.2021. 

saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Dagdas novadā” 

12.punktu, 

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raimonds Nipers), Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 

reģistrus uz 01.07.2021: 



1. 1.reģistrs – Personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām. /Pielikumā/ 

2. 2.reģistrs – Citas saskaņā ar likumu pašvaldības noteiktās personas vispārējā kārtībā. 

/Pielikumā/ 

3. 3.reģistrs – Dzīvokļu apmaiņai. /Pielikumā/ 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Izskatījusi iesniegumus ar lūgumu pārtraukt zemes nomas tiesības uz pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis 

Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ: 
 

 Izbeigt zemes nomas tiesības ar 01.07.2021. uz pašvaldībai piekrītošām zemes 

vienībām šādām personām: 

 

Nr. 

p.k. 

Nomnieks Administratīvā teritorija Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

1. XX Svariņu pagasts 60900010209, 60900010258, 

60900010378 

Dagdas pagasts 60540010152 

2. XX Andzeļu pagasts 60440020019 un 60440050142 

3. XX Šķaunes pagasts 60920010041 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 

 

 

12. § 

Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Izskatot iesniegumus par nomas tiesību pagarināšanu uz neapbūvētām zemes 

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

atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28., 29., 29.8. un 30.4.punktam, 

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

 Pagarināt zemes nomas tiesības uz 6 gadiem – līdz 01.07.2027.  sekojošām 

personām uz šādām  pašvaldībai piekrītošām neapbūvētām / rezerves fonda zemes 

vienībām: 

 

Nr. 

p.k. 

Zemes nomnieks Administratīvā 

teritorija 

Iznomātā platība, iznomātās zemes 

vienības kadastra apzīmējums  

1. XX Šķaunes pagasts - 1,3 ha – 60920060075 (daļa no LIZ) 



2. XX Konstantinovas 

pagasts 

- 1,3 ha - 60760040136 

- 2,7 ha - 60760040141 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

13. § 

Par personisko palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

XX Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 02.06.2021. Nr.3-1.11.5/21/536) par zemes 

nomas tiesību pagarināšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.2. un 30.2. punktu, 

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2027. uz pašvaldībai 

piekrītošo, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodoto, zemes vienības daļu: 

- 1,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920063399. 

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

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

nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

Izskatot zemes īpašnieku iespiegumus par īpašuma sadali, pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu, Ministru kabineta 

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

aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Piekrist sadalīt sekojošus nekustamos īpašumus un atdalītajām zemes vienībām 

piešķirt jaunu nosaukumu : 

 

Nr. 

p.k. 

Īpašuma nosaukums, 

kadastra numurs 

Atdalāmās zemes vienības  

kadastra apzīmējums 

Atdalāmās zemes 

vienības nosaukums 

1. XX XX XX 

XX XX 

2. XX XX XX 

3. XX XX XX 



4. XX XX XX 

5. XX XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

6. XX XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

XX XX 

7. XX XX XX 

8. XX XX XX 

9. XX XX XX 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9  lapām. 

 

 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

 Izskatot apstiprināšanai iesniegtos zemes ierīcības projektus, pamatojoties uz Zemes 

ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam, kā 

arī pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu, 

atklāti balsojot,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus šādiem nekustamajiem īpašumiem: 

 

Nr. 

p.k. 

ZIP 

izstrādātājs 

Īpašuma nosaukums/ 

sadalāmā zemes vienība 

 

Zemes vienība pēc sadales 

( kadastra apzīmējums, platība,  

lietošanas mērķis, nosaukums) 

1. Marina 

Sisojeva  

XX XX 

XX 

2. SIA 

“Metrum” 

XX XX 

XX 

3. SIA 

“Ametrs” 

XX XX 

XX 

4. SIA 

“Metrum” 

XX XX 

XX 

5. SIA 

“Ametrs” 

XX XX 

XX 

6. SIA 

“Austrumu 

XX XX 

XX 



mērnieks” XX 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām. 

 

 

16. § 

Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu 

/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,  ar 10 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raitis Azins, Vija Nipere, 

Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Papildināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes 

gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai, ar zemes vienībām 

saskaņā ar sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 16.07.2021. 

 

 

17. § 

Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu 

/Ziņo A.Streļčs/ 

 

XX Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 14.06.2021. Nr.3-1.11.5/21/627) par zemes 

nomas pirmtiesību pagarināšanu, 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, ar 11 balsīm "Par" (Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Aleksandrs Gžibovskis, 

Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Olga Golube, Pēteris Tukišs, Raimonds Nipers, Raitis 

Azins, Vija Nipere, Viktors Krūmiņš), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ:  
 

1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 01.07.2031. uz sekojošām pašvaldībai 

piederošām zemes vienībām:  

- 8,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070104, 

- 0,64 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070105. 

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

3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par 

zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

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

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:35. 

 



 

Sēdes vadītājs                                                                                                  A.Trūlis 

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 

 
Protokols parakstīts 2021.gada 18.jūnijā 

 

 


