
 

 

 
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 

 
Dagdas novada  Dagdā Nr. 11 2013.gada 27.jūnijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aldis Beitāns, Anatols Viškurs, Andris Badūns, 

Inese Plesņa, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors 

Krūmiņš, Viktors Stikuts (līdz plkst. 17:35). 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, juridiskās nodaļa vadītāja Kristīne 

Murāne, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, zemes 

lietu speciālists Juris Priluckis; pagastu pārvalžu vadītāji u.c. (pielikumā saraksts). 

 

Nepiedalās – 

3 deputāti: Aivars Trūlis un Edgars Tjarve (nolika deputāta pilnvaras), Olga Golube 

(komandējumā). 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas”,  Andzeļu pagastā, pirkuma līguma slēgšanu.  

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pakalni”, Ķepovas pagastā,  izsoles procesa 

apturēšanu.  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jeļenas”,  Ķepovas pagastā,  atsavināšanu.  

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lanas”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu.  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Liepājas ielā 39, Dagdā, atsavināšanu.  

6. Par NVA  iesniegumu par grozījumiem telpu nomas līgumā.    

7. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Verbica”.  

8. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

9. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.  

10. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.  

11. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.  

12. Par zemes nomas pirmtiesību līgumu slēgšanu.  

13. Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumiem. 

14. Par ēku un būvju Liepājas ielā 36, Dagdā, uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu.  

15. Par zemes vienību robežu  izmaiņu. 

16. Par  zemes gabala sadali Asūnes pagastā.  

17. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.  



 

 

18. Par statusa "starpgabals" noteikšanu zemes vienībām un to atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai.  

19. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

20. Par robežu plāna apstiprināšanu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai 

zemesgrāmatā.  

21. Par Dagdas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmuma „Par valsts autoceļu posmu 

Dagdas novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” precizēšanu. 

22. Par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņiem un ganībām Dagdas pilsētā.  

23. Par dalību KPFI projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.  

24. Par dalību KF projektu konkursā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai”.   

25. Par Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas siltināšanu.  

26. Par Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu.   

27. Par Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju izveidi. 

28. Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.  

29. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu.  

30. Par deputāta A.Trūļa iesniegumu.  

31. Par deputāta E.Tjarves iesniegumu.  

32. Par deputāta V.Stikuta iesniegumu. 

33. Par Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītājas I.Plesņas iesniegumu. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt darba kārtību ar trīs jautājumiem: 

- Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā;  

- Par dzīvokļa jautājumu risināšanu;  

- Par Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja iecelšanu. 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumus: 

34. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 

35. Par dzīvokļa jautājumu risināšanu. 

36. Par Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja iecelšanu. 

 

 

1. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tūjas”, Andzeļu pagastā,  

pirkuma līguma slēgšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Tūjas”, Rešetnīki, Andzeļu pagastā, izsole 

netiks rīkota, jo 11.06.2013. tika saņemts pieteikums no O.B. par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Tūjas”, Rešetnīki, Andzeļu pagastā, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.pantu (2) daļu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 



 

 

1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par 

nekustamā īpašuma „Tūjas”, Rešetnīki, Andzeļu pagastā, pārdošanu O.B. par 

nosacīto cenu Ls 17 610,00 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti desmit lati, 00 santīmi). 

2. Pārtraukt 2012.gada 3.septembrī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.1-

15/12/21. 

3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

 

 

2. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pakalni”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, 

izsoles procesa apturēšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Izskatījusi Ģ.U. pilnvarotās personas -  SIA „Jaunogres nami” valdes locekļa V.V. - 

iesniegumus par nekustamā īpašuma „Pakalni”, Dinaborčiki, Ķepovas pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra apzīmējums 6080 001 0025,  novērtējuma neatbilstību nekustamā īpašuma 

patiesajai tirgus vērtībai, pamatojoties uz 2011.gada 01.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 9.4.apakšpunktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Apturēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Pakalni”, Dinaborčiki, Ķepovas pagastā, 

Dagdas novadā, kadastra apzīmējums 6080 001 0025, izsoles procesu. 

2. Aicināt Ģ.U. pilnvaroto personu - SIA „Jaunogres nami” valdes locekli V.V. - veikt  

nekustamā īpašuma „Pakalni”, Dinaborčiki, Ķepovas pag., Dagdas nov., kadastra 

apzīmējums 6080 001 0025,  novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju (ar spēkā esošu 

LĪVA sertifikātu) minētā uzdevuma izpildei, patstāvīgi sedzot ar nekustamā īpašuma 

vērtēšanu saistītos izdevumus.  

3. Uzdot Ģ.U. pilnvarotajai personai  - SIA „Jaunogres nami” valdes loceklim V.V. – triju 

nedēļu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas iesniegt Dagdas novada pašvaldībā 

nekustamā īpašuma „Pakalni”, Dinaborčiki, Ķepovas pag., Dagdas nov., kadastra 

apzīmējums 6080 001 0025, novērtējumu.  

4. Kancelejas vadītājai nosūtīt lēmumu Ģ.U. pilnvarotai personai - SIA „Jaunogres nami” 

valdes loceklim V.V.. 

 

 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jeļenas”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Sakarā ar G.D. iesniegumu ar lūgumu pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu „Jeļenas”, Ķepovas pagastā,  kad.Nr.60800010104,  ņemot vērā to, ka minētais 

īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Beitāns, A.Viškurs, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts), balsojumā nepiedalās 

A.Platacis, R.Azins, V.Krūmiņš, „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 



 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Jeļenas”, Neikšāni, Ķepovas pagastā, 

Dagdas novadā,  ar kadastra numuru 60800010104, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 0,2739 ha. 

2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste; 

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists. 

4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

5. Izsoles organizēšanai izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

       Komisijas locekļi: 

 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 

 Viktors KRŪMIŅŠ  – Domes deputāts; 

 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt 

apstiprināšanai domē. 

 

 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lanas”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Sakarā ar E.L. iesniegumu ar lūgumu pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu „Lanas”, Ezernieku pagastā,  kad.Nr.60560040227,  ņemot vērā to, ka minētais 

īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Beitāns, A.Viškurs, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - nav, 

„atturas” - nav,   balsojumā nepiedalās A.Platacis, R.Azins, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Lanas”, Ezernieki, Ezernieku 

pagastā, Dagdas novadā,  ar kadastra numuru 6056 0040 227, kas sastāv no zemes 

vienības ar kopējo platību 0,55 ha. 

2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste; 

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists. 

4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

5. Izsoles organizēšanai izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

       Komisijas locekļi: 

 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 

 Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 

 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 



 

 

6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt 

apstiprināšanai domē. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 39, Dagdā, atsavināšanu 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Sakarā ar V.G. iesniegumu ar lūgumu pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu Liepājas ielā 39, Dagdā,  kad.Nr.60090020308,  ņemot vērā to, ka minētais īpašums 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Beitāns, A.Viškurs, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - 

nav,   balsojumā nepiedalās A.Platacis, R.Azins, S.Viškure,  NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Liepājas ielā 39, Dagdā, Dagdas 

novadā,  ar kadastra numuru 60090020308, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 

platību 0,182 ha. 

2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste; 

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists. 

4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

5. Izsoles organizēšanai izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

       Komisijas locekļi: 

 Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja; 

 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 

 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt 

apstiprināšanai domē. 

 

 

6. § 

Par NVA iesniegumu par grozījumiem telpu nomas līgumā 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Izskatījusi Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju telpu 

nomas līgumu papildināt ar šādu punktu: „Ja Nomniekam būs nepieciešami nomāto telpu 

uzturēšanas pakalpojumi, t.sk. telpu tehniskā stāvokļa uzturēšanai nepieciešamo saimniecības 

materiālu iegāde, tad Iznomātājs iesniegs Nomniekam rēķinu par faktiski veikto darbu 

apmaksu, uzrādot attiecīgu, apliecinošu dokumentu”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14)punkta a) un b)apakšpunktu  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 



 

 

1. Atstāt negrozītu 2006.gada 31.martā noslēgto nomas līgumu Nr.06-03/2006  par 

nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā.  

2. Kancelejai nosūtīt lēmumu Nodarbinātības valsts aģentūrai. 

 

 

7. § 

Par telpu iznomāšanu biedrībai „VERBICA” 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Izskatījusi Dagdas baltkrievu biedrības „VERBICA”, reģ. Nr.40008187874, 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Alejas 

ielā 29, Dagdā, sapulču un pasākumu rīkošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 14)punkta a) un b)apakšpunktu  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt biedrībai „VERBICA” pašvaldībai piederošajā īpašumā Alejas ielā 29, Dagdas 

novads, Dagdas novada tautas nama telpas Nr. 76., 77., 78., ar kopējo platību  69,3 m² uz 

10 (desmit) gadiem ar 2013.gada 1.jūliju. 

2. Noteikt šādu nomas maksu: par telpām – 0,01 Ls/m² + PVN mēnesī.  

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu. 

4. Juridiskajai nodaļai līdz 01.07.2013. sagatavot nomas līgumu parakstīšanai. 

 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 8.1. "Krokusi" Ezernieku pagastā 

 

Izskatot A.G. 06.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Krokusi” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Krokusi”, Ezernieku pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Krokusi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 

003 0085 (19,86 ha) nosaukumu "Ezerpriedes", nosakot tam nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

  

8.2. "Jaunozoli" Svariņu pagastā 

 



 

 

Izskatot A.L. 11.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Jaunozoli” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Jaunozoli”, Svariņu pagastā,  sadalei. 

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

6090 001 0165 (4,9 ha) un 6090 001 0166 (2,8 ha) nosaukumu "Vālodzes", saglabājot 

tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

8.3. "Madaras" Bērziņu pagastā 

 

Izskatot S.Č. 10.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Madaras” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Madaras”, Bērziņu pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Madaras” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 

004 0357 (4,9 ha) nosaukumu "Meža Madaras", nosakot tam nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

8.4. "Mežstrauti" Andrupenes pagastā 

 

Izskatot L.A.L., kura vārdā rīkojas O.G. (pilnvara Nr.82, izdota Dagdas novada 

bāriņtiesā Andrupenē 2013.gada 14.jūnijā), 25.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Mežstrauti” 

sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru 

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

datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.punktu,  



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Mežstrauti”, Andrupenes pagastā, sadalei. 

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

6042 004 0181 (9,7 ha) un 6042 004 0182 (2,8 ha) nosaukumu "Bērzlapītes". 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0181 saglabāt iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6042 001 0182 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

8.5. "Dārziņi" Konstantinovas pagastā 

 

Izskatot A.T. un L.B. 25.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Dārziņi” sadali un jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Dārziņi”, Konstantinovas pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Dārziņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 

004 0031 (0,1 ha) nosaukumu "Zemenes", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601. 

3. Piešķirt no īpašuma “Dārziņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 

004 0033 (6,6, ha) nosaukumu "Zilenes", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0032 (13,4 ha) saglabāt nosaukumu 

"Dārziņi" un iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, 

kods 0101. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

8.6. "Pēteri" Andrupenes pagastā 

 

Izskatot E.B. 27.06.2013. iesniegumu par īpašuma “Pēteri” sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 

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

noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.punktu,  



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Pēteri”, Andrupenes pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Pēteri” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 011 

0035 (13,8 ha) nosaukumu "Pēteri 1", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

9. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

A.T. Andrupenes pagastā  

  

 Izskatot A.T. 19.06.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.jūniju A.T. zemes nomas tiesības  uz pašvaldībai piederošu zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0108 0,4643 ha platībā, Andrupenes pagasta 

Mariampolē .  

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

10. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 10.1. ar V.V. Konstantinovas pagastā 

 

 Izskatot V.V. 20.06.2013. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",   

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt V.V. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 

004 0256 (0,2 ha), 6076 004 0257 (0,8 ha) un 6076 004 0455 (0,06 ha) no 2014.gada 

1.janvāra uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu 

ar V.V.. 

 

 

10.2.  ar V.B. Konstantinovas pagastā 



 

 

 

 Izskatot V.B. 20.06.2013. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",   

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt V.B. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6076 002 0050 1,0 ha platībā. Noteikt, ka nomas līgums stājas spēkā ar 

2013.gada 1.janvāri. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu 

ar V.B.. 

 

 

11. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgās zemes un 

rezerves zemes fonda iekļautās  zemes nomu, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,    NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Vārds, Uzvārds Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Asūnes pagasts S. P. 6046 005 0249 0,5 

(daļa no z.g.) 

10 

2. Asūnes pagasts V. K. 6046 005 0301 

 

6046 002 0026 

6046 005 0136 

0,6  

(daļa no z.g.) 

0,9  

3,9 

10 

3. Asūnes pagasts I. L. 6046 005 0148 1,0 10 

4. Svariņu pagasts B. S. 6090 001 3376 0,1  

(daļa no z.g.) 

25 

5. Andrupenes pagasts A. B. 6042 005 0108 0,4643 50 

6. Konstantinovas 

pagasts 

L. G. 6076 004 3496 

6076 004 0145 

6076 004 0191 

6076 004 0423 

6076 003 2292 

0,4 

1,4 

0,8 

1,5 

0,3 

10 

7. Konstantinovas 

pagasts 

F. U. 6076 002 0203 

6076 002 0211 

0,07 

1,2 

5 



 

 

      

 

2. Pilnvarot attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu. 

  

 Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām. 

 

 

12. § 

Par zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

12.1. ar V. Ž. Ezernieku pagastā 

 

1. Dagdas novada dome ir izskatījusi V. Ž. iesniegumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu 

uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056  005 0244, 6056 005 0245 un 6056 005 

0255 Ezernieku pagastā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka ar Dagdas novada domes 

sēdes 2012.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.5., 30.§) V. Ž. un M. K. ir izbeigtas 

lietošanas tiesības (katram uz 1/2 d.d.) un noteikts, ka ir jāizmanto nomas pirmtiesības līdz 

2013.gada 29.maijam. M. K. iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izmantošanu 

pašvaldībā nav iesniegusi. 

3. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2005.gada 

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

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

3.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. Ž. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 6056  

005 0244 (2,9 ha), 6056 005 0245 (1,4 ha) un 6056 005 0255 (0,8 ha), Ezernieku pagastā,  

nomu uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām. 

3.2. Noteikt, ka nomas tiesības stājas spēkā ar 2012.gada 30.maiju.  

3.3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.  

3.4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas                                    

līgumu  ar V.Ž.. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

12.2. ar I. F. Andrupenes pagastā 

 

1. Dagdas novada dome ir izskatījusi I. F., iesniegumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu 

uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042  007 0094 Andrupenes pagastā. 

2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts : 

2.1. ar Dagdas novada domes sēdes 2013.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.9., 39.§) I. F. 

ir izbeigtas lietošanas tiesības un noteikts, ka ir jāizmanto nomas pirmtiesības līdz 2013.gada 

30.decembrim; 

2.2. par minēto zemes gabalu I.F. nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda Ls 148,23. 

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



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

3.1.atlikt jautājuma izskatīšanu par zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšanu ar I.F.;    

3.2.uzdot nodokļu administratorei J.Pauliņai nosūtīt I.F. brīdinājumu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda samaksu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042  007 0094. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

 

 

13. § 

Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumiem 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 

13.1. ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0193 

 

 Izskatot I. K. (I. K.), kuru pārstāv pilnvarota persona R.K. (pilnvara Nr.693, izdevis 

zvērināts notārs Laila Lapiņa 2008.gada 11.martā) 03.06.2013. iesniegumu un pamatojoties uz 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0193 Ezernieku pagastā, īpašuma 

nosaukumu "Mežlejas".  

  

 

13.2. ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0112 

 

 Izskatot S. F. 10.06.2013. iesniegumu un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0112 Konstantinovas pagastā, 

īpašuma nosaukumu "Lāčuki".  

 

 

13.3. ar kadastra numuru 6056 006 0148 

 

 Izskatot A. fon K. (A. v. K.), kuru pārstāv pilnvarota persona I. V., 17.06.2013. 

iesniegumu un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

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

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 



 

 

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra numuru 6056 006 0148, Ezernieku pagastā, īpašuma 

nosaukumu "VIKTOR v. KEUSSLERI".  

 

 

14. § 

Par ēku un būvju Liepājas ielā 36, Dagdā, uzturēšanai piesaistītā zemes gabala 

noteikšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot J. G. 18.06.1013. iesniegumu, kā arī uz ēku un būvju īpašuma piederību 

apliecinošiem dokumentiem, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka J. G. piederošās ēkas un būves Liepājas ielā 36, Dagdā, ir piesaistītas zemes 

gabalam 0,05 ha
 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0304.  

3. Zemes gabala lietošanas mērķis –  individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0304 robežu shēma. 

 

 

15. § 

Par zemes vienību robežu  izmaiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot A. fon K. (A. v. K.), kuru pārstāv pilnvarota persona I. V., 17.06.2013. 

iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

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

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0148 robežas, saglabājot  tās 

iepriekšējo kopplatību - 53,5 ha. 

2. Grozīt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0026 

robežas, saglabājot tās iepriekšējo kopplatību -  3,5 ha. 

 

Pielikumā: Zems vienību ar kadastra apzīmējumiem 6056 006 0148 un 6056 006 0026 robežu 

shēma uz vienas lapas. 

 

 

16. § 

Par  zemes gabala sadali Asūnes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma "24.pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 



 

 

1. Sadalīt  zemes vienību Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0240 divos 

zemes gabalos ar 2,8 ha un 6,0 ha lielu platību.   

2. Izveidotajiem zemes gabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0290 grozīt robežas un noteikt tā 

platību - 3,7 ha,  saglabājot iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0240  sadales shēma un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0290 robežu shēma uz vienas lapas. 

 

 

17. § 

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

1. Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi un saskaņā ar LR likuma „Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta pirmās daļas 4.punktu izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības, zemes vienības ir 

iznomātas bijušajiem zemes lietotājiem un pamatojoties uz  likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 

daļas 2.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

  Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas šādas neapbūvētas zemes 

vienības: 

   

Nr. 

p.k. 

Pagasts Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Platība  

(ha) 

Precizētā 

platība (ha) 

1. Andrupenes 6042 011 0049 2,0  

2. Asūnes 6046 001 0130 10,7  

3. Asūnes 6046 004 0122 4,3  

4. Asūnes 6046 004 0378 0,6  

5. Asūnes 6046 005 0278 1,25 1,4 

6. Asūnes 6046 005 0289 4,0  

7. Asūnes 6046 005 0295 1 1,7 

8. Asūnes 6046 006 0051 4,5  

9. Bērziņu 6050 001 0015 7,4  

10. Bērziņu 6050 003 0398 1,1  

11. Bērziņu 6050 004 0423 1,5  

12. Bērziņu 6050 005 0061 3,2  

13. Dagdas 6054 003 0012 4,2  

14. Dagdas 6054 004 0108 1,2  



 

 

15. Dagdas 6054 004 0194 4,8  

16. Dagdas 6054 004 0195 2  

17. Dagdas 6054 004 0205 2,7 2,9 

18. Dagdas 6054 004 0230 2,8  

19. Dagdas 6054 004 0239 0,6  

20. Dagdas 6054 004 0240 3,7  

21. Dagdas 6054 004 0241 3,7  

22. Dagdas 6054 004 0252 2,7 4,0 

23. Dagdas 6054 005 0050 2,4  

24. Dagdas 6054 005 0083 3,0 3,4 

25. Dagdas 6054 005 0102 7,2  

26. Dagdas 6054 005 0191 3,2  

27. Dagdas 6054 005 0226 2,3 2,1 

28. Ezernieku 6056 005 0244 2,9  

29. Ezernieku 6056 005 0245 1,4  

30. Ezernieku 6056 005 0255 0,8  

31. Ezernieku 6056 005 0256 3,4  

32. Ezernieku 6056 007 0075 6,5  

33. Ezernieku 6056 009 0027 14,0  

34. Konstantinovas 6076 002 0097 2,9  

35. Konstantinovas 6076 004 0448 0,13  

36. Ķepovas 6080 003 0095 1,4  

  

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas. 

  

2. Sakarā ar to, ka netika izmantotas tiesības izpirkt zemi un saskaņā ar LR likuma „Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta pirmo daļu izbeigtas pastāvīgās lietošanas tiesības un pamatojoties uz likuma 

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

3.panta piektās daļas 1.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

 Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībai ir piekritīgas šādas apbūvētas zemes vienības: 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Zemes vienības 

 kadastra apzīmējums 

Platība  

(ha) 

Precizētā 

platība (ha) 

1. Andzeļu 6044 006 0137 4,7  

2. Andzeļu 6044 003 0093 1,1  

3. Andzeļu 6044 002 0093 0,8  



 

 

4. Asūnes 6046 006 0092 0,5  

5. Asūnes 6046 005 0177 0,8  

6. Asūnes 6046 004 0121 0,4454  

7. Bērziņu 6050 003 0320 0,2 0,1 

8. Bērziņu 6050 003 0313 0,4  

9. Dagdas 6054 005 0055 1,1  

10. Dagdas 6054 004 0177 0,7 0,54 

11. Dagdas 6054 001 0234 0,2 0,4 

12. Dagdas 6054 001 0223 0,47  

13. Ezernieku 6056 009 0062 4,4  

14. Ezernieku 6056 005 0297 2,3  

15. Ezernieku 6056 004 0253 3,4  

16. Konstantinovas 6076 004 0103 0,1  

17. Konstantinovas 6076 003 0056 7,3  

18. Konstantinovas 6076 002 0203 0,07  

19. Konstantinovas 6076 002 0096 7,1  

20. Konstantinovas 6076 005 0086 0,5 0,4 

21. Šķaunes 6092 005 0078 0,6  

22. Šķaunes 6092 004 0155 1,8  

23. Šķaunes 6092 002 0044 0,5 0,27 

24. Šķaunes 6092 002 0041 1,4 1,1 

25. Šķaunes 6092 001 0041 0,5  

26. Šķaunes 6092 001 0033 0,1 0,33 

27. Šķaunes 6092 001 0020 0,1 0,16 

 

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas. 

 

 

18. § 

Par statusa „starpgabals” noteikšanu zemes vienībām un to atzīšanu par piekritīgām 

pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

„Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.apakšpunkts nosaka, 

ka par zemes starpgabaliem uzskatāmi valstij vai pašvaldībai piederoši zemesgabali, kuru 

platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 

platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai  

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra 

noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 

zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 



 

 

piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 

6.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

 Sekojošām zemes vienībām piešķirt statusu „starpgabals”, precizēt to platības un 

noteikt, ka tās ir piekritīgas pašvaldībai: 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Zemes vienības  

kadastra apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Precizētā 

platība (ha) 

1. Asūnes 6046 004 0377 0,27 0,34 

2. Bērziņu 6050 004 0214 1,0  

3. Bērziņu 6050 006 0024 0,9 1,2 

4. Dagdas 6054 001 0170 0,3  

5. Dagdas 6054 001 0219 0,6  

6. Dagdas 6054 001 0230 0,9  

7. Dagdas 6054 001 0255 1,2  

8. Dagdas 6054 001 0256 0,4  

9. Dagdas 6054 004 0174 1,1 1,2 

10. Dagdas 6054 004 0222 1,7  

11. Dagdas 6054 005 0051 1,0 1,6 

12. Ezernieku 6056 004 0424 0,8 1,0 

13. Ezernieku 6056 005 0291 1,4  

 

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas. 

 

 

19. § 

Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta ceturtās daļas 2
1
.punktu, kas nosaka, ka 

neapbūvēta zeme, uz kuru likumā noteiktajā termiņā netika izmantotas nomas pirmtiesības, 

ieskaitāma rezerves zemes fondā,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

  

Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas zemes vienības un precizēt to platības: 

 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) Precizētā 

platība (ha) 

1. Asūnes 6046 001 0038 0,6  



 

 

2. Bērziņu 6050 004 0399 1,9  

3. Dagdas 6054 005 0122 0,5  

4. Dagdas 6054 005 0139 1,0  

5. Ezernieku 6056 001 0103 2,8  

6. Ezernieku 6056 007 0217 1,3 3,2 

7. Ķepovas 6080 002 0023 0,6  

8. Ķepovas 6080 003 0056 8,3 9,6 

9. Ķepovas 6080 005 0053 2,0 2,1 

10. Šķaunes 6092 001 0148 0,7  

11. Šķaunes 6092 006 0136 0,3  

 

Pielikumā: Zemes vienību robežu shēmas. 

 

 

20. § 

Par robežu plāna apstiprināšanu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai 

zemesgrāmatā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot M. K.  21.06.2013. iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta 1.daļu, likuma „Par zemes 

komisijām” 2.
1 

2.10. pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt SIA "Latvijasmernieks.lv" izgatavoto robežu plānu būvju Brīvības ielā 9A, 

Dagdā, ierakstīšanai zemesgrāmatā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6009 002 0203, 

platība 0,0802 ha. 

 

 

21. § 

Par Dagdas novada domes 2012.gada 27.jūnija lēmuma „Par valsts autoceļu posmu 

Dagdas novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” precizēšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 17.06.2013. vēstuli ar lūgumu precizēt Dagdas 

novada domes  2012.gada 27.jūnija lēmuma 1.punktu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)puktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Precizēt Dagdas novada domes  2012.gada 27.jūnija lēmuma 1.punktu un izteikt šādā 

redakcijā: 

 



 

 

„ 1.  Lūgt VAS „Latvijas Valsts ceļi” nodot bez atlīdzības un pārņemt Dagdas novada 

pašvaldības īpašumā sekojošus valsts autoceļu maršrutos esošus posmus Dagdas novada 

teritorijā un zemes vienības, uz kurām tie uzbūvēti: „ 

 

 

22. § 

Par zemes gabalu iznomāšanu mazdārziņiem un ganībām Dagdas pilsētā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Dagdas pilsētā mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu un 

to nomnieku sarakstus 2013.gadam. 

 

Pielikumā: Nomnieku saraksti uz  2 lapām. 

 

 

23. § 

Par dalību KPFI projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar izsludināto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu 

atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” 2.kārtu, lai sakārtotu Dagdas novada publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūru un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.sk. ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana), un 21.pnata pirmās daļas 27)punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Dagdas novada pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu „Apgaismojuma infrastruktūras 

nomaiņa Dagdas pilsētas skvērā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par projekta 

kopējām attiecināmām izmaksām 15 961,89 LVL (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit viens lats un 89 santīmi) un apņemas nodrošināt projekta īstenošanai 

līdzfinansējumu 15 009,12 LVL (piecpadsmit tūkstoši deviņi lati un 12 santīmi) apmērā, 

no kuriem: 

1.1. 4 788,57 LVL (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi lati un 57 santīmi) apmērā 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.  

1.2. 10 220,55 LVL (desmit tūkstoši divi simti divdesmit lati un 55 santīmi) apmērā 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.  

 

2. Dagdas novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta „Apgaismojuma infrastruktūras 

nomaiņa Dagdas pilsētas skvērā” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 

15 009,12 LVL (piecpadsmit tūkstoši deviņi lati un 12 santīmi) apmērā, no kuriem: 



 

 

2.1. 4 788,57 LVL (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi lati un 57 santīmi) apmērā 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.  

2.2. 10 220,55 LVL (desmit tūkstoši divi simti divdesmit lati un 55 santīmi) apmērā 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem.  

 

 

24. § 

Par dalību KF projektu konkursā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes paaugstināšanai” 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Noklausījusies ziņojumu par projekta pieteikumu „Pārvades un sadales sistēmas 

rekonstrukcija Dagdā” iesniegšanai ES Kohēzijas fonda projektu konkursa „Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 5.kārtā, ņemot vērā, ka tas 

uz šo brīdi nav pilnīgi pabeigts un nepieciešams veikt grozījumus līgumā par siltumtrases 

nomu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Dagdas komunālā saimniecība”, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu par projekta pieteikuma „Pārvades un sadales sistēmas 

rekonstrukcija Dagdā” iesniegšanu ES Kohēzijas fonda projektu konkursa „Pasākumi 

centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 5.kārtā.  

 

 

25. § 

Par Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas siltināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar nepieciešamību siltināt Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas ēku, lai 

mazinātu siltumenerģijas zudumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27)punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Veikt energoauditu  Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas ēkai. 

2. Uzdot Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju lēmuma 1.punktā norādītā energoaudita 

veikšanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

26. § 

Par Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu 

/Ziņo A.Arnicāns/ 

 

Sakarā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 05.02.2013. vēstuli Nr.1-19.2/51 „Par 

speciālās izglītības iestāžu nosaukumiem”, kurā vērš uzmanību uz nepieciešamību sakārtot 

izglītības iestāžu nosaukumus, atsakoties no vārda „speciālā” lietojuma, jo tas ir 

diskriminējošs attiecībā uz izglītojamā dzīves kvalitāti, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 27)punktu,  



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – 

1 (A.Badūns), „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Mainīt Dagdas novada pašvaldības iestādei „Aleksandrovas speciālā internātpamatskola” 

nosaukumu uz „Aleksandrovas internātpamatskola”. 

2. Uzdot iestādes vadītājai A.Malinovskai veikt grozījumus skolas nolikumā un līdz š.g. 

10.jūlijam iesniegt izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.   

 

 

27. § 

Par Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju izveidi 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

 

27.1. Administratīvās komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” - nav, 

„atturas” - nav,  balsojumā nepiedalās  A.Beitāns, V.Stikuts, NOLEMJ: 

 

Izveidot Dagdas novada Administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā un par šīs 

komisijas locekļiem apstiprināt: 

- Edgars TJARVE; 

- Jānis STIKUTS; 

- Jolanta ZVIDRIŅA; 

- Aldis BEITĀNS; 

- Arvīds MATJUŠONOKS; 

- Aivars KLISMETS; 

- Aigars VIGULIS. 

 

 

27.2. Zemes komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma 

„Par zemes komisijām” Pārejas noteikumu 3.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Izveidot Zemes komisiju 5 locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem 

apstiprināt: 

- Ainārs STREĻČS; 

- Juris PRILUCKIS; 

- Valērijs MASJUKS; 

- Aivars KLISMETS; 

- Jolanta PAULIŅA. 

 

 

27.3. Dzīvokļu jautājumu komisijas izveide 



 

 

 

Lai īstenotu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktā noteikto pašvaldības 

autonomo funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” 

- nav, „atturas” - nav,   balsojumā nepiedalās R.Azins, NOLEMJ: 

 

Izveidot Dzīvokļu jautājumu komisiju 7 locekļu sastāvā un par šīs komisijas 

locekļiem apstiprināt: 

- Raitis AZINS; 

- Diāna MACUĻEVIČA;  

- Melānija RUDAVINA;  

- Sarmīte LOCE;  

- Antoņina ADILEVIČA;  

- Antoņina OZOLIŅA;  

- Elita BOHĀNE.  

 

 

27.4. Administratīvo aktu strīdu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Dagdas novada pašvaldības 

nolikuma 112.,113.punktu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - 

nav,  balsojumā nepiedalās A.Viškurs, R.Azins, S.Viškure,  NOLEMJ: 

 

Izveidot Administratīvo aktu strīdu komisiju 5 locekļu sastāvā un par šīs komisijas 

locekļiem apstiprināt: 

- Sandra VIŠKURE; 

- Raitis AZINS; 

- Ivars PAULIŅŠ; 

- Kristīne MURĀNE; 

- Diāna MACUĻEVIČA. 

 

 

27.5. Iepirkumu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 

Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” 

- nav, „atturas” - nav,  balsojumā nepiedalās V.Stikuts,  NOLEMJ: 

 

1.  Izveidot Iepirkumu komisiju šādā sastāvā : 

Komisijas priekšsēdētājs - Ivars PAULIŅŠ; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ēriks ČAPLINSKIS; 

Komisijas locekļi:  

- Aivars KLISMETS; 

- Jānis STIKUTS; 

- Kristīne MURĀNE 

- Ruta PUDNIKA 



 

 

- Ināra TUKIŠA 

2.  Noteikt, ka iepirkumu komisijas sekretāres pienākumus veiks komisijas locekle Ruta 

PUDNIKA. 

 

 

28. § 

Par Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas  

termiņa noteikšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” 

- nav, „atturas” - nav,   balsojumā nepiedalās R.Azins, NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2013.gada 30.augustam 

2. Noteikt, ka Dagdas novada vēlēšanu komisijas skaitliskais sastāvs – 7 locekļi. 

3. Paziņojumu izlikt redzamā vietā pie Dagdas novada pašvaldības ēkas un pagastu pārvalžu 

ēkām.  

4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja vietnieks R.Azins. 

 

 

29. § 

Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi biedrības „Kreisie Patrioti” lūgumu piemērot valsts nodevas atvieglojumu 

par paraksta īstuma apliecināšanu Dagdas novada bāriņtiesā, novadā deklarētajiem Latvijas 

Republikas pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē, pamatojoties 

uz Bāriņtiesas likuma 79.panta otro daļu, kurā noteikts, ka „Pašvaldības domei ir tiesības 

piemērot valsts nodevu atvieglojumus.”,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Ar 2013.gada 1.jūliju par Dagdas novada bāriņtiesas sniegto pakalpojumu – paraksta 

īstuma apliecināšana - grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas Satversmē – piemērot 

atvieglojumu, samazinot Bāriņtiesas likumā noteikto valsts nodevu  no Ls 2  uz Ls 1. 

 

 

30. § 

Par deputāta A.Trūļa iesniegumu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Aivara Trūļa 18.06.2013. iesniegumu par 

pilnvaru nolikšanu sakarā ar darbu Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja amatā, 

pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.pantu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 



 

 

 

1. Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Dagdas novada domes deputātam Aivaram 

TRŪLIM. 

2. Kancelejai informēt Dagdas novada vēlēšanu komisiju par deputāta A.Trūļa pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa.  

 

 

31. § 

Par deputāta E.Tjarves iesniegumu  

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Edgara Tjarves 19.06.2013. iesniegumu par 

pilnvaru nolikšanu sakarā ar darbu Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā, pamatojoties uz 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Dagdas novada domes deputātam 

Edgaram TJARVEM. 

2. Kancelejai informēt Dagdas novada vēlēšanu komisiju par deputāta E.Tjarves pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa.  

 

 

32. § 

Par deputāta V.Stikuta iesniegumu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Viktora Stikuta  25.06.2013. iesniegumu ar 

lūgumu nenoteikt atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu 

deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 2013.gada 1.jūliju, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

1.panta otrās daļas c)punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure), „pret” - nav, 

„atturas” – 1 (V.Krūmiņš),  balsojumā nepiedalās V.Stikuts, NOLEMJ: 

 

Nenoteikt Dagdas novada domes deputātam Viktoram STIKUTAM atlīdzību par piedalīšanos 

domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu, sākot ar 

2013.gada 1.jūliju. 

 

 

33. § 

Par Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītājas I.Plesņas iesniegumu 
/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Ineses Plesņas 25.06.2013. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Asūnes un 

Ķepovas pagastu pārvalžu vadītājas amata sakarā ar to, ka pilda Dagdas novada domes 

deputāta pienākumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9)punktu, 



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns,  M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” 

- nav, „atturas” - nav,  balsojumā nepiedalās I.Plesņa, NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Inesi PLESŅU no Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes 

vadītāja amata ar 2013.gada 28.jūniju. 

2. Uzdot izpilddirektoram I.Pauliņam organizēt materiālo vērtību, finanšu līdzekļu un 

lietvedības dokumentu nodošanu – pieņemšanu. 

 

 

34. § 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā 

konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra 

saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu, 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

Piešķirt personai  vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 200,00 (divi simti 

latu) apmērā.  

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo 

tas satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

35. § 

Par dzīvokļa jautājumu risināšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

- dzīvokļa piešķiršana A.F. 

 

Saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 11.jūnija lēmumu par dzīvokļa 

piešķiršanu A.F.  pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt A.F. pašvaldībai piederošo 2-istabu dzīvokli Nr.16 Kalna ielā 1, Asūnē, Dagdas 

nov.,  uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.F.. 

 

 

36. § 

Par Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja iecelšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 

 



 

 

Sēdes vadītāja S.Viškure informē, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto 

daļu par pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu 

zīmēm. Ierosina Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanas 

organizēšanai ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā un lūdz izvirzīt 

kandidatūras:  

Deputāts A.Beitāns balsu skaitīšanas komisijas locekļa amatam izvirza Inesi Plesņu, 

Raimondu Niperu un Andri Badūnu. 

S.Viškure paziņo, ka kandidātu izvirzīšana tiek pārtraukta un ierosina balsot par balsu 

skaitīšanas komisijas izveidošanu. 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” - nav, „atturas” - 

nav,   balsojumā nepiedalās A.Badūns, I.Plesņa, R.Nipers, NOLEMJ: 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Inese Plesņa; Andris Badūns; Raimonds 

Nipers. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta 

pārvaldes vadītāja amatam izvirzīt kandidatūras. 

 

Deputāts V.Krūmiņš no Zaļo un Zemnieku savienības - izvirza Žannu Aišpuri. 

 

Sēdes vadītāja S.Viškure ierosina pārtraukt kandidatūru izvirzīšanu un paziņo, ka Asūnes 

pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīta viena kandidatūra 

– Žanna Aišpure. 

Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu 

zīmes balsošanai.  

 

Pārtraukums  17:10 – 17:30 

 

Pēc pārtraukuma  balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.  

Sēdes vadītāja S.Viškure iepazīstina ar balsošanas kārtību un aicina deputātus izdarīt savu 

izvēli.  

Pēc nobalsošanas S.Viškure izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

apkopot vēlēšanu rezultātus. 

 

Pārtraukums  17:35 – 17:40 

 

Pēc pārtraukuma sēdes vadītāja S.Viškure dod vārdu balsu skaitīšanas komisijai. 

I.Plesņa informē, ka balsošanai izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes, saņemtas 12 vēlēšanu zīmes, no 

tām derīgas 12, nederīgas – nav. Iepazīstina ar  deputātu balsojumu: 

- par Žannas Aišpures kandidatūru – „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, A.Viškurs, 

A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” – 1 

(V.Stikuts); 

 (Balsu skaitīšanas komisijas 2013.gada 27.jūnija protokols Nr.1) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu, 40.panta 

ceturto daļu un  69.² pantu,  

Dagdas novada dome, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” – 11, „pret” - 1, 

NOLEMJ: 

 

Par Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Žannu 

AIŠPURI. 

 



 

 

Dagdas novada dome, atklāti balsojot: „par” - 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Beitāns, 

A.Viškurs, A.Badūns, I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” 

- nav, „atturas” - nav,    NOLEMJ: 

 

Noteikt, ka Žanna AIŠPURE Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes 

vadītāja amata pienākumus sāk pildīt ar 2013.gada 1.jūliju. 

 

 

 Novada domes priekšsēdētāja S.Viškure paziņo par nākamās domes sēdes sasaukšanu 

2013.gada 18.jūlijā  plkst. 15:00.      

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17: 50. 

 

 

Sēdes vadītāja    

                                                                                             

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 
Protokols parakstīts 2013.gada 1.jūlijā 

 


