
 
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. 3 2013.gada 27.februārī 
                                                                                                                                                           
Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts. 
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
13 deputāti: Valentīna Avgustova, Aleksandrs Gžibovskis, Zinaida Konošonoka, Viktors 
Krūmiņš,  Jāzeps Ornicāns, Viktors Petrovskis, Dainis Platacis, Viktors Sevastjanovs, Viktors 
Stikuts, Janīna Tukiša, Pēteris Tukišs, Pēteris Vaičulis, Sandra Viškure. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja 
Elita Trūle, jurists Jānis Stikuts, projektu koordinatore ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu 
speciālists Juris Priluckis, Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Aina Odiņeca, 
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska. 
 
Nepiedalās –  
2 deputāti: Sergejs Antonovs un Anatols Viškurs (sakarā ar darba pienākumu veikšanu). 
 
Domes priekšsēdētājs V.Stikuts ierosina:  
1. Izslēgt no darba kārtības divus  jautājumus:                             

7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā.  
8. Par aizņēmumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai.  

2. Papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem:  
-Par nekustamā īpašuma  „Pakalni”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu.    
-Par nekustamā īpašuma  „Lapas”,  Ezernieku pagastā, atsavināšanu. 
-Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.  

3. Apstiprināt sēdes darba kārtību ar grozījumiem. 
 
Atklāti balsojot:  par – 12 (V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izslēgt no izsludinātās sēdes darba kārtības divus jautājumus: 

7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā.  
8. Par aizņēmumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai.  

2. Papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 



-Par nekustamā īpašuma  „Pakalni”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu. 
-Par nekustamā īpašuma  „Lapas”,  Ezernieku pagastā, atsavināšanu. 
-Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. 

3. Apstiprināt precizētu sēdes darba kārtību ar 29.jautājumiem. 
 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”. 
2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 
4. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar LAU Daugavpils ceļu rajonu. 
5. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 30.maija lēmumā „Par 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Konstantinovas pagasta 
administratīvajā teritorijā”. 

6. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Šķaunes pagasta administratīvajā 
teritorijā” . 

7. Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksām 2013.gadā. 
8. Par grozījumiem Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādī. 
9. Par kanalizācijas atsūknēšanas pakalpojuma maksu Ezernieku pagastā. 
10. Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu. 
11. Par Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu. 
12. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem pavasara-vasaras periodā. 
13. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 
14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
15. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 
16. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali Svariņu pagastā. 
17. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

uz  neizpirkto zemi un viņas izmanto zemes nomas pirmtiesības. 
18. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
19. Par Dagdas novada domes 2012.gada 18.jūlija lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu" 10. punkta (prot. Nr.7., 20.§) atcelšanu. 
20. Par grozījumiem domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par valsts autoceļu posmu Dagdas 

novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (prot. Nr.6, 27.§). 
21. Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam. 
22. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu. 
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Vecdunduri”, Šķaunes pagastā. 
25. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Dagdā, Rēzeknes ielā 2A, sadali. 
26. Par Svariņu pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (prot. Nr.1., 30.§) 

atcelšanu. 
27. Par nekustamā īpašuma  „Pakalni”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu. 
28. Par nekustamā īpašuma  „Lapas”,  Ezernieku pagastā, atsavināšanu. 
29. Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. 

 



1. § 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 

/Ziņo E.Trūle/ 
 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un 
piekto daļu,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu,  
atklāti balsojot:  par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – 1 (V.Petrovskis), Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 

10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””. 
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM 
publicēt vietējā laikrakstā „Ezerzeme”, ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu 
tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 
„Ezerzeme”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā 
internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 

 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  
 
 

2. § 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 
 
2.1.  A.G. 
 

Izskatījusi A.R. 22.01.2013. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 
A.G. adresē: “Asteris”, dz.25., Andzeļi, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pamatojoties uz 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.G. adresē: “Asteris”, dz.25., Andzeļi, Andzeļu 

pagastā, Dagdas novadā. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
 

Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
2.2. R.A. 
 

Izskatījusi V.I. 21.01.2013. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 
R.A. adresē: “Gorki”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 



pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu R.A. adresē: “Gorki”, Asūnes pagastā, Dagdas 

novadā. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
2.3. A.G. 
 

Izskatījusi V.F. 25.01.2013. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.G. 
adresē: “Akācijas” dz.10., Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.G. adresē: “Akācijas” dz.10., Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
2.4. J.G. 
 
Izskatījusi V.F.  25.01.2013. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.G. 
adresē: “Akācijas” dz.10., Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.G. adresē: “Akācijas” dz.10., Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

3. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā  
/Ziņo J.Stikuts/ 

 
3.1. par nekustamo īpašumu “Lakstīgalas”, Ezernieku pagastā  
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 



nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 
2013.gada 08.februāra paziņojumu Nr.1822, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par P.P.  
zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma “Lakstīgalas”, Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā, ar kadastra Nr.6056 007 0151, parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par 
nodokļu parāda piedziņu, 
atklāti balsojot: par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt no P.P. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Ls 50,70 (Ls 29,68 – 
nesamaksātā nodokļa summa; Ls 21,02 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo īpašumu 
– “Lakstīgalas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.6056 007 0151, bezstrīdus 
kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
3.2. par nekustamo īpašumu “Bezdelīgas”, Ezernieku pagastā  
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 
2013.gada 08.februāra paziņojumu Nr.1823, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par P.P. 
zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma “Bezdelīgas”, Ezernieku pagastā, Dagdas 
novadā, ar kadastra Nr.6056 007 0127, parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par 
nodokļu parāda piedziņu, 
atklāti balsojot: par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt no P.P. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Ls 24,08 (Ls 14,12 
– nesamaksātā nodokļa summa; Ls 9,96 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo īpašumu 
– “Bezdelīgas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.6056 007 0127, bezstrīdus 
kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

4. § 
Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar LAU Daugavpils ceļu rajonu 

 /Ziņo J.Stikuts/ 
 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības 2013.gada budžetā ieplānotajiem līdzekļiem 
Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas darbības 
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 14)punktu, 



atklāti balsojot:  par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt nomas līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajonu par 

telpas Nr.31 (25,4  m²) nomu  Alejas ielā 41, Dagdā. 
2. Līguma darbības termiņš – 2013.gada 1.februāris – 31.decembris. 
3. Nomas maksa saskaņā ar līguma pielikuma izmaksu aprēķinu: apkures sezonā - 86,27 Ls 

mēnesī, pārējā periodā - 61,63 Ls mēnesī (t.sk. PVN).  
4. Minētās telpas nodot patapinājumā līdz 2013.gada 31.decembrim LSK Krāslavas, Dagdas, 

Aglonas novadu komitejas Dagdas pilsētas nodaļai tās darbības nodrošināšanai. 
5. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu par telpu nodošanu lietošanā LSK 

Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļai. 
6. Pilnvarot izpilddirektoru I.Pauliņu pašvaldības vārdā parakstīt augstākminētos līgumus. 
 
 

5. § 
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 30.maija lēmumā  

„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Konstantinovas pagasta 
administratīvajā teritorijā”  

/Ziņo A.Koļesņikova/ 
 

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti  
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”” 4.pielikuma 36.punkta prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  
pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Veikt Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 30.maija lēmumā „Par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Konstantinovas pagasta 
administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.5, 36.§) šādus grozījumus: 
 
1. Papildināt lēmumu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 
 
„ 6. Pašvaldības  un iestādes  sadarbība tiek veikta ievērojot  Eiropas Komisijas 2011.gada 

20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta 
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi.     

    7. Domes lēmuma darbības termiņš ir 10 gadi no tā pieņemšanas brīža. „ 
 
 

6. § 
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā  

„Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Šķaunes pagasta 
administratīvajā teritorijā”  

/Ziņo A.Koļesņikova/ 
 



Saskaņā ar  Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi par 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti  
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”” 4.pielikuma 36.punkta prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  
pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Veikt Dagdas novada pašvaldības domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Šķaunes pagasta administratīvajā 
teritorijā” (protokols Nr.6, 28.§) šādus grozījumus: 
 
1. Papildināt lēmumu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 
 
„ 6. Pašvaldības  un iestādes  sadarbība tiek veikta ievērojot  Eiropas Komisijas 2011.gada 

20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta 
piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi.     

    7. Domes lēmuma darbības termiņš ir 10 gadi no tā pieņemšanas brīža. „ 
 
 

7. § 
Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksām 2013.gadā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, 
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas  
ar 2013.gada 1.janvāri. 
 
Pielikumā: Izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu tāme  uz 1 lapas. 
 
 

8. § 
Par grozījumiem Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādī 

 /Ziņo I.Tukiša/ 
 

Sakarā ar Latvijas - Šveices sadarbības programmas finansētā projekta „Dagdas 
novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” nosacījumiem, kuros noteikts, ka  jauniešu 
iniciatīvas (telpu, inventāra, aprīkojuma izmantošana) tiek atbalstītas bez maksas, kā arī 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta b) un g) 
apakšpunktu, 



atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 
1. Veikt Dagdas novada domes 2012.gada 20.decembra sēdē apstiprinātajā Dagdas novada 

jauniešu iniciatīvu centra maksas pakalpojumu cenrādī šādus grozījumus : 
1.1.  1.punktā aizstāt vārdus „jauniešiem līdz 25 gadi un Dagdas novada jauniešu biedrību 

biedriem – 50%” ar vārdiem „pašvaldības iestādēm un novadā reģistrētām biedrībām – 50 
%”; 

1.2.  izslēgt 2.3.punktu; 
1.3.  3.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „3.1. bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem – bez 

maksas”; 
1.4.  3.punkta apakšpunktus izteikt šādā redakcijā :  

„3.1. bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem – bez maksas 
  3.2. bērnu un jauniešu vecākiem – 1 stunda – 0,50  
  3.3. pārējām personām – 1 stunda – 1,00  ” 

2. Apstiprināt  Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra (JIC) maksas pakalpojumu cenrādi 
jaunā redakcijā. 

3. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 2012.gada 20.decembra 
sēdē apstiprinātais Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādis. 

 
Pielikumā: Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.                                            
 
 

9. § 
Par kanalizācijas atsūknēšanas pakalpojuma maksu Ezernieku pagastā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 
g)apakšpunktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 
 
1. Noteikt Ezernieku pagasta pārvaldes sniegtā kanalizācijas atsūknēšanas pakalpojuma 

maksu  12,00 Ls  (bez PVN) par 1 mucu (4 m³). 
2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.martu. 
 
 

10. § 
Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu 
/Ziņo J.Tukiša/ 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra  noteikumu Nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3, 92.punkta 
92.1.apakšpunktu, 93. un 96.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo redakciju. 



2. Iepazīstināt sabiedrību ar Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo 
redakciju. 

3. Noteikt sabiedrības iepazīstināšanas termiņu ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju no 
2013.gada 4.marta līdz 2013.gada 25.martam.  

4. Ievietot paziņojumu par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās 
redakcijas apstiprināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv un publicēt 
paziņojumu vietējā laikrakstā „Ezerzeme". 

5. Noteikt, ka ar Dagdas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 

 
 

11. § 
Par Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrādes termiņa pagarināšanu 

/Ziņo J.Tukiša/ 
 

Izskatījusi SIA „Reģionālie projekti” 01.02.2013. vēstuli Nr.13/13 par Dagdas novada 
teritorijas plānojuma izstrādi ar lūgumu pagarināt teritorijas plānojuma izstrādes termiņu, lai 
to kvalitatīvi pabeigtu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra  noteikumiem 
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav,   Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Pagarināt Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrādes termiņu līdz 2013.gada 

15.aprīlim. 
2. Juridiskajai nodaļai līdz 05.03.2013. sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā 

parakstīšanai. 
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja 1.vietniece J.Tukiša. 
 
 

12. § 
Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem pavasara-vasaras periodā 

/Ziņo P.Tukišs/ 
 

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, pamatojoties uz 
MK 15.12.1998. noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, 
kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.1., 3.2., 4.2. 
punktiem,  
atklāti balsojot:  par – 11 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, D.Platacis, 
V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – 1 (V.Krūmiņš), 
atturas – 1 (V.Petrovskis),   Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem 2013.gada pavasara – 

vasaras periodā no 01.04.2013.  līdz  31.10.2013. 
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības 

autoceļiem visā to garumā: 
 

2.1. Andrupenes pagasta teritorijā: 
1-1 Biža – Astašova 
1-2 Lītaunieki – Biža 
1-3 Kraukļi – Stankeviči 

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā: 
2-1 Mamonova – Karaļi 
2-2 Karaļi – Andzeļi 
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/


1-15Andrupene – Malka 
1-20 Grabova – Malka 

2-4 Krauļi – Kromāni 
2-5 Zigmaņi – Mamoni 
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki 
2-7 Rešetnīki – Dukuļi 
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs 
2-16 Lapi – Klismeti 
 

2.3. Asūnes pagasta teritorijā: 
3-1 Kaitra – Ustje 
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne 
3-3 Meņģi – Račeva 
3-4 Ferma – Ormija 
 

2.4. Bērziņu pagasta teritorijā: 
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni 
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki 
4-3 Porečje – Malcāni 
4-4 Porečje – Nazari 
4-8 Lastovki – Nazari 
4-17 Moroziki – Morozovas vect. Kapi 
 

2.5. Dagdas pagasta teritorijā: 
5-2 Ozoliņi – Sloboda 
5-6 Purpļi – Beitāni 
5-5 Purpļi – Vecdome 
5-8 Dižskābarži – Vecdome 
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš 

2.6. Ezernieku pagasta teritorijā: 
6-8 Andžāni – Garaudži 
6-9 Poholki – Garaudži 
6-15 Juguļi – Vaišļi 
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi 
6-34 Pontogi – Cvikļi  
 

2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā: 
7-4 Aleksandrova – Skudriķi 
7-5 Murāni – Aleksandrova 
7-9 Eisaki – Konstantinova 
7-11 Lemeši – Valteri 
7-12 Eisaki – Sivergols 
7-14 Sčedrati – Noviki 
 

2.8. Ķepovas pagasta teritorijā: 
8-1 Apaļi – Laizāni 
8-2 Apaļi – Vorzova 
8-3 Dinaborčiki – Madalāni 
8-4 Lukšova – Misnikova 
 

2.9. Svariņu pagasta teritorijā: 
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi 
9-4 Svarinci – Reiniki 
9-8 Skutulova - Rubinauci 
9-9 Kromaniški – Putramniški 
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški 
 

 

2.10. Šķaunes pagasta teritorijā: 
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički 
10-2 Krasnopole - Malcāni 
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici 
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi” 
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki 
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža 
 

 
3. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības 

autoceļiem visā to garumā -   
Svariņu pagasta teritorijā: 

9-12 Muraniški – Spogeva. 
4. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: 
4.1. Ezernieku pagasta teritorijā: 

6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi 
6-11 Šusti – Mortiņi; 
6-19 Egļova – Primisļi; 
6-22 Primisļi – Ludzglova; 
6-27 Altinīki – Ostravļani; 

4.2. Svariņu pagasta teritorijā: 
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā. 



5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus 
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj. 

6. Publicēt paziņojumu par kustības ierobežojumiem pašvaldības mājaslapā, vietējā 
laikrakstā „Ezerzeme” un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un noteikt, ka tie stājas 
spēkā 10 dienas pēc publikācijas „Latvijas Vēstnesī”. 

7. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz 
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem. 

8. Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 

13. § 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
13.1.  "Jaunsiguldas" Svariņu pagastā 
 

Izskatot V.B., kura vārdā rīkojas S.S., pilnvara Nr.1., izdota Dagdas novada bāriņtiesā 
Svariņu pagastā 2013.gada 5.februārī, 13.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Jaunsiguldas” 
sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 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  Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Jaunsiguldas” Svariņu pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Jaunsiguldas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6090 004 0080 3,0 ha platībā, nosaukumu "Vecsiguldas”, saglabājot tam iepriekšējo 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
13.2.  "Liepnieki" Dagdas pagastā 
 

Izskatot J.D. 15.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Liepnieki” 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 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 12 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, 
atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Liepnieki” Dagdas pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Liepnieki” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6054 002 0107 (1,0 ha) un 6054 002 0061 (1,9 ha), nosaukumu "Kaziņas”, saglabājot tiem 
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 



 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
13.3. "Viļņi" Bērziņu pagastā  
 

Izskatot R.R. 18.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Viļņi” 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 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav,   Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Viļņi” Bērziņu pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Viļņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 002 

0142 5,12 ha platībā nosaukumu "Vilnīši”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
13.4. "Cīruļi" Bērziņu pagastā  
 

Izskatot V.K.  un E.B. 22.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Cīruļi” 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 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Cīruļi” Bērziņu pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Cīruļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 

0408 3,41 ha platībā, nosaukumu "Cīruļi-1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma “Cīruļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 
0037 4,0 ha platībā, nosaukumu "Cīruļi-2, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
13.5. "Priedes" Svariņu pagastā  
 

Izskatot J.L. 18.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Priedes” 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 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Priedes” Svariņu pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Priedes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 

001 0323 5,7 ha platībā nosaukumu "Priedītes”, nosakot tam nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
13.6. "Liellauži" Asūnes pagastā  
 

Izskatot SIA "Myrtillus", reģ.Nr.41203020212, juridiskā adrese "Arāji", Kurmāles pag., 
Kuldīgas nov., 21.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Liellauži” 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 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Liellauži” Asūnes pagastā sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Liellauži” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046 

002 0052,  2,3 ha platībā,  nosaukumu "Krūmiņi V”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

14. § 
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

14.1. S.T. Asūnes pagastā  
 
 Izskatot S.T. 13.02.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2012.gada 31.decembri S.T. zemes nomas tiesības  uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0127, 2,0 ha platībā. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 
14.2. N.Č. Šķaunes pagastā  
 
 Izskatot N.Č. 20.02.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2013.gada 31.martu N.Č. zemes nomas tiesības  uz 0,3 ha lielu platību no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293.  
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju T.Mundu veikt grozījumus 2008.gada 

10.maija zemes nomas līgumā Nr.18/2008, noslēgtu starp Šķaunes pagasta padomi un 
N.Č. 

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 14.3. A.P. Šķaunes pagastā  
 
 Izskatot A.P.  21.02.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2013.gada 31.martu A.P. zemes nomas tiesības  uz 1,0 ha lielu platību no 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290.  
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

15. § 
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
15.1. ar J.Z. Konstantinovas pagastā 
 
 Izskatot J.Z. 14.02.2013. 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",  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   
 
1. Pagarināt J.Z. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 

004 0174 (0,9 ha), 6076 004 0181 (0,9 ha), 6076 004 0175 (4,5 ha) un 6076 004 0424 (1,4 
ha) no 2013.gada 30. marta uz 15 (piecpadsmit) gadiem. 

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

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 



15.2. ar A.U. Konstantinovas pagastā 
 
 Izskatot A.U. 19.02.2013. 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",  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   
 
1. Pagarināt A.U. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 

004 0361 (0,5 ha), 6076 004 0362 (1,1 ha) un 6076 004 0481 (0,1 ha) no 2013.gada 
18.februāra uz 20 (divdesmit) gadiem. 

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

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
15.3. ar J.U. Konstantinovas pagastā 
 
 Izskatot J.U. 21.02.2013. 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",  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  
  
1. Pagarināt J.U. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 

004 0484 (0,4 ha), 6076 004 0492 (0,6 ha) un 6076 005 0122 (4,0 ha) no 2013.gada 
30.marta uz 20 (divdesmit) gadiem. 

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

 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
15.4. ar V.G. Konstantinovas pagastā 
 
 Izskatot V.G. 22.02.2013. 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",  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:   
 
1. Pagarināt V.G. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6076 

004 0278 0,2 ha platībā no 2013.gada 25. februāra uz 5 (pieciem) gadiem. 
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu 

ar V.Gorbačovu. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

16. § 



Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali Svariņu pagastā 
/Ziņo J.Priluckis/ 

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

atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Svariņu pagasta Svarincos ar kadastra 

apzīmējumu 6090 001 3377 divos zemes gabalos - 4,1 ha un 1,6 ha platībā. 
2. Zemes vienībām piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve - kods 1003. 
3. Izveidot jaunu īpašumu, kurā iekļaut zemes vienību ar 4,1 ha platību, piešķirt tam 

nosaukumu "Darbnīcas" un adresi Latgales iela 16, Svarinci, Svariņu pagasts. 
 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 001 3377 sadales shēma. 

 
 

17. § 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības uz neizpirkto zemi un viņas izmanto zemes nomas pirmtiesības 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Pamatojoties uz personīgajiem iesniegumiem un uz likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 
25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes 

nomas pirmtiesību izmantošanai, saskaņā ar sarakstu: 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds Administratīvā 
teritorija 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Platība 
(ha) 

Nomas 
termiņš 
(gados) 

1. I.P. Ķepovas pagasts 6080 003 0095 1,4 30 
2. I.P. Asūnes pagasts 6046 005 0177 0,8 10 

 
2. Pilnvarot pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 
 
Administratīvie akti pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 
 

18. § 
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”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo zemi saskaņā ar sarakstu: 
   

Nr. 
p.k. 

Administratīvā 
teritorija 

Vārds, Uzvārds 
/nosaukums 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Platība 
(ha) 

Nomas 
termiņš 
(gadi) 

1. Asūnes pagasts G.I. 6046 005 0233 3,2 ha  
(daļa no z.g.) 

10 

2. Asūnes pagasts V.L. 6046 005 0233 2,1 ha  
(daļa no z.g.) 

10 

3. Asūnes pagasts S.S. 6046 005 0054 4,2 10 
4. Asūnes pagasts I.L. 6046 005 0218 6,1 10 
5. Asūnes pagasts M.K. 6046 004 0127 2,0 20 

6. Asūnes pagasts J.D. 6046 005 0295 
6046 005 0301 

1,7 
0,65 

10 

7. Andrupenes 
pagasts 

V.P. 6042 006 0089 6,6 10 

8. Andrupenes 
pagasts 

z/s „Tingala” 6042 006 0077 13,7 20 

9. Ķepovas pagasts z/s „Tingala” 6080 005 0017 3,2 10 
10. Ķepovas pagasts J.P. 6080 004 1029 0,5 20 
11. Konstantinovas 

pagasts 
S.Z. 6076 002 0065 1,5 10 

12. Ezernieku 
pagasts 

S.A. 6056 007 0034 5,5 25 

13. Dagdas pilsēta V.G. 6009 002 0308 0,1863 25 
      

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumu. 
 
Administratīvie akti pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 13 lapām. 
 
 

19. § 
Par Dagdas novada domes 2012.gada 18.jūlija lēmuma  “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu" 10. punkta (prot. Nr.7., 20.§) atcelšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegto informāciju, Dagdas novada dome 
2012.gada 18.jūlija lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu" (protokols Nr.7., 20.§)  
ir izbeigusi zemes lietošanas tiesības 104 personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav 



noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar VAS "Latvijas hipotēku un zemes banka", tajā skaitā 
arī A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0408 Andrupenes pagastā. 
2012.gada 18.septembrī Valsts zemes dienests vēstulē Nr.2-04-L/4101 ir sniedzis precizētus 
datus par izpirkto zemi, kuros ir minēts, ka A.K. ir noslēdzis zemes izpirkšanas līgumu ar 
banku. 

Pamatojoties uz  Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 18.jūlija  lēmuma (protokols Nr.7., 20.§) 

10.punktu "Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K.” uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 6042 004 0408". 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

20. § 
Par grozījumiem domes 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par valsts autoceļu posmu 

Dagdas novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (prot. Nr.6, 27.§) 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi” 15.02.2013. vēstuli Nr.4.8/561 „Par valsts 

autoceļu posmiem Dagdas novadā”  ar lūgumu izdarīt grozījumus lēmuma „Par valsts 
autoceļu posmu Dagdas novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 1.punktā  
atbilstoši faktiskajai situācijai pēc veiktās zemes vienību sadales, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija lēmuma „Par valsts 

autoceļu posmu Dagdas novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (prot. Nr.6, 
27.§) 1.punktā un 1.1. – 1.3. apakšpunktus izteikt šādā redakcijā: 
 
1.1. valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne – Dagda maršruta posmu km 57,395 – 57,557          

- 0,162 km kopgarumā; 
1.2. valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda – Aglona maršruta posmu km 1,110 – 1,300  

- 0,190 km kopgarumā; 
1.3. valsts vietējā  autoceļa V619 Dagda – Pauļukalns maršruta posmu km 0,000 – 0,412           

- 0,412 km kopgarumā. 
 

2. Kancelejai sēdes protokola izrakstu nosūtīt VAS "Latvijas Valsts ceļi". 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam. 
 
 

21. § 
Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  



atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
 Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar īpašuma kadastra Nr. 6044 005 3001 
Andzeļu pagastā, nosaukumu "Andzeļu kapi".  
 
 

22. § 
Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām”15.panta  13.punktu, “Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pašvaldībai piederošai zemes vienībai Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 

004 0143 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zemi - kods 0601. 

2. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai piederošai zemes vienībai Dagdas pilsētā ar 
kadastra apzīmējumu 6009 002 0286 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 
mežsaimniecības zemi - kods 0201. 

3. Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Šķaunes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6092 004 
0036 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zemi - kods 0101. 

 
 

23. § 
Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 Izskatot G.V. 05.02.2013. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu 
apakšnomā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut G.V. nodot apakšnomā J.V. zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6050 005 

0061 (3,2 ha) un 6050 005 0060 (4,0 ha) Bērziņu pagastā. 
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību.  
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

24. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Vecdunduri” Šķaunes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 



 Izskatot N.L., kuras vārdā rīkojas V.U., pilnvara Nr.6, izdota Ludzas novada bāriņtiesā 
Istras pagastā 2013.gada 2.februārī, 21.12.2012. iesniegumu par  īpašuma “Vecdunduri” 
sadali un pamatoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 
noteikumiem Nr.288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma “Vecdunduri” sadalei, pamatojoties 

uz īpašuma zemes robežu plānu. 
2. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6092 003 0023 divos zemes gabalos: 2,0 ha 

un 13,0 ha platībā. 
3. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.  
4. Veikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Par Dagdas novada 
teritorijas plānojumu" (protokols Nr.4.,1.§) un Aizsargjoslu likumu. 

 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 003 0023 sadales shēma uz 1 lapas. 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

25. § 
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Dagdā, Rēzeknes ielā 2A, sadali 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 25.01.2013. vēstuli Nr.22-
1.18/83. ar lūgumu piešķirt 150 m2 zemes platību jaunas garāžas būvniecībai Dagdā, 
Rēzeknes ielā 2, un pamatojoties uz "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma" 24.panta 
pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 
27)punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0302 divos 

zemes gabalos – 2277 m2 platībā, saglabājot tam adresi Rēzeknes iela 2A, Dagda, Dagdas 
nov., un 150 m2 platībā, piešķirot tam adresi Rēzeknes iela 2B, Dagda, Dagdas nov. 

2. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.  
3. Atdalīto zemes vienību 150 m2 paredzēt nodot valsts īpašumā Latvijas Republikas 

Iekšlietu ministrijas personā ugunsdzēsēju depo paplašināšanai. 
4. Zemes vienību 150 m2 pēc iegūšanas īpašumā pievienot zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu 6009 001 0303. 
5. Zemes vienībām saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes, kods 0501 
6. Paredzēt, ka izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības sadali un zemes robežu plānu 

izgatavošanu, sedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0302 sadales shēma uz 1 lapas. 
 
 



26. § 
Par Svariņu pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (prot. Nr.1., 30.§) 

atcelšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 Krāslavas rajona Svariņu pagasta padome 2009.gada 28.janvāra sēdes lēmumā 
(protokols Nr.1., 30.§) ir izbeigusi I.F. zemes lietošanas tiesības uz 2,4 ha lielu platību sakarā 
ar to, ka zemei netika veikta kadastrālā uzmērīšana. Ir konstatēts, ka uz minēto platību I.F. ir 
atzītas īpašuma tiesības, pārceltas no Balvu rajona kā uz līdzvērtīgu zemi. 
 Pamatojoties uz  Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem un saskaņā ar 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 13.punktu, kas 
nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
27.punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, 
J.Ornicāns, V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, 
P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Svariņu pagasta padomes 28.01.2009. lēmumu (protokols Nr.1., 30.§) "Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu I.F. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6090 001 
0213, 6090 001 214 un 6090 001 0215 2,4 ha kopplatībā. 

2. Izbeigt zemes nomas līgumu par minēto zemes gabalu iznomāšanu I.F. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

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

27. § 
Par nekustamā īpašuma  „Pakalni”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
  

Izskatījusi  Ģ.U. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu „Pakalni”, Dinaborčiki, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra 
Nr.6080 001 0025, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 
atklāti balsojot:  par – 10 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, P.Vaičulis), pret – nav, atturas – nav, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās J.Tukiša, P.Tukišs, S.Viškure, Dagdas novada dome  
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt Dagdas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pakalni”, 

Dinaborčiki, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 25,62 ha, kadastra Nr.6080 001 0025, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja 2.vietniece; 
Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists; 
Ināra TUKIŠA – ekonomiste. 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

4. Izsoles organizēšanai izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 
      Komisijas priekšsēdētājs: 

Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 



            Komisijas locekļi: 
Inese PLESŅA – Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja; 
Pēteris TUKIŠS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 
Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Pakalni”, Ķepovas pagastā, izsoles 
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 
 

28. § 
Par nekustamā īpašuma  „Lapas”,  Ezernieku pagastā, atsavināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatījusi M.B. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu „Lapas”,  Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra 
Nr.6056 504 0143, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu, 
atklāti balsojot:  par – 10 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, P.Vaičulis), pret – nav, atturas – nav, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās J.Tukiša, P.Tukišs, S.Viškure, Dagdas novada dome  
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt Dagdas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lapas”,  

Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 2600 m2, kadastra Nr.6056 504 0143, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja 2.vietniece; 
Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists; 
Ināra TUKIŠA – ekonomiste 

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

3. Izsoles organizēšanai izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 
      Komisijas priekšsēdētājs: 

Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 
            Komisijas locekļi: 

Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 
Pēteris TUKIŠS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts; 
Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

4. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā  īpašuma „Lapas”,  Ezernieku pagastā, izsoles 
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 
 

29. § 
Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 

pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” 
/Ziņo A.Odiņeca/ 

 
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātā projektu konkursa 

“Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot 
jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā 
un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” nosacījumiem, pamatojoties uz likuma „Par 



pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī  21.panta pirmo daļu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (V.Avgustova, A.Gžibovskis, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, 
J.Ornicāns, V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, 
P.Vaičulis, S.Viškure), pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Piedalīties IZM izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai 
un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, 
kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” un 
iesniegt projekta pieteikumu „Veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespēju 
dažādošana Dagdas novada jauniešiem” ar kopējām projekta izmaksām LVL 4 200 (četri 
tūkstoši divi simti lati). 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:15. 
 
Sēdes vadītājs 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs                                                                                             V.Stikuts 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                                M.Badūne 
 
 
Sēdes protokols parakstīts 2013.gada 28.februārī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APSTIPRINĀTS
Dagdas novada domes
2013.gada 27. februāra sēdē
Protokols Nr.3, 7.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu  uzturēšanas izmaksu tāme ar  2013.gada 1.janvāri
(saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 04.02.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”, prot. Nr.2, 1. §  )

     Tāmē iekļautie pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izglītības iestāde

Audzēkņu 
skaits uz 

01.01.2013.

 Izmaksas uz 
vienu 

audzēkni 
mēnesī   (Ls)

 Izmaksas uz 
vienu audzēkni 

gadā (Ls)

Tāmē iekļautie 
pašvaldības 

budžeta izdevumi 
kopā (Ls) Atalgojumi

Darba 
devēja 
VSAO 

iemaksas 

Komandēju-
mi un 

dienesta 
braucieni

Pakalpojumu 
samaksa

Materiālu, 
energoresursu, 

ūdens un 
inventāra iegāde

Grāmatu, 
mācību 

grāmatu un 
žurnālu iegāde

Ar kārtējo 
remontu saistītie 

izdevumi

Mērķdotācija 
atlīdzībai no 

valsts budžeta 
(Ls)

Pārējie 
izdevumi, kas 
nav iekļauti  

norēķinu tāmē   
(Ls)

IZMAKSAS 
KOPĀ  (Ls)

1 2 3 4 5 =SUM (6:12) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5+13+14
Vispārējās izglītības iestādes:

1.  Andrupenes pamatskola 83 41,64 499,73 41 478 14 820 3 570 110 12 335 6 368 475 3 800 45 799 7 400 94 677
2.  Andzeļu pamatskola 69 55,85 670,17 46 242 25 326 6 101 50 5 180 9 485 100 0 34 392 5 800 86 434
3.  Asūnes pamatskola 74 66,46 797,47 59 013 31 338 7 550 30 9 795 8 780 470 1 050 42 077 5 890 106 980
4.  Dagdas vidusskola 418 39,30 471,57 197 116 85 000 22 006 3 200 53 500 18 410 3 000 12 000 221 214 8 330 426 660
5.  Ezernieku vidusskola 150 40,16 481,94 72 291 33 376 8 040 200 8 900 17 825 1 450 2 500 92 296 11 870 176 457
6.  Konstantinovas sākumskola 28 77,37 928,43 25 996 16 365 4 249 0 1 532 2 700 250 900 9 846 900 36 742
7.  Šķaunes pamatskola 52 77,83 934,02 48 569 21 232 5 115 20 8 410 12 322 400 1 070 26 343 1 050 75 962

Kopā VII: 874 46,79 561,45 490 705 227 457 56 631 3 610 99 652 75 890 6 145 21 320 471 967 41 240 1 003 912

Pirmskolas izglītības iestādes:
1.  Andrupenes PII “Avotiņš” 31 147,00 1 764,00 54 684 37 851 9 118 35 3 730 3 100 0 850 3 391 3 100 61 175
2.  Dagdas PII “Saulīte” 153 102,86 1 234,30 188 848 109 000 26 508 250 38 250 10 640 200 4 000 22 682 28 300 239 830
3.  Ezernieku PII 45 79,24 950,87 42 789 31 009 7 470 50 2 230 1 030 0 1 000 5 698 4 740 53 227

Kopā PII: 229 104,19 1 250,31 286 321 177 860 43 096 335 44 210 14 770 200 5 850 31 771 36 140 354 232

                    Dagdas novada pašvaldības
                    domes priekšsēdētājs V.Stikuts

                         I.Tukiša, 6 5681715
                         







APSTIPRINĀTS                 
Dagdas novada domes         
2013.gada 27.februāra sēdē   
(protokols Nr.3, 8.§)     

 
 

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra 
maksas pakalpojumu cenrādis 

 
 

Nr. 
 

Pakalpojuma nosaukums 
 

Mērvienība Cena (Ls) 
t.sk. PVN 

 
Atlaides 

1. Telpu noma slēgtiem vakariem ēkā “Parka rozes”, Dagdas pagastā *   
 

 1.1. atpūtas, virtuves telpu noma 
 

1.2. saunas telpas izmantošana 

1 stunda 
 

1 stunda 
 

5,00 
 

15,00 

pašvaldības iestādēm 
un novadā reģistrētām 

biedrībām - 50 %  
 

2. Telpu noma ēkā Alejas ielā 11A, Dagdā 
 

  
2.1. semināru zāles noma izglītojošu un citu 
publisku pasākumu rīkošanai (lekcijas, 
semināri, konferences, skates u.c. 
pasākumi) ar videoaparatūru u.c. 
aprīkojumu  
 
2.2. datorklases telpu noma  
 

 
līdz 2 h 

 
par katru 
nākamo 
stundu 

 
līdz 2 h  
par katru 
nākamo 
stundu 

 

 
10,00 

 
5,00 

 
 
 

5,00 
2,00 

  
 

 
pašvaldības iestādēm 
un novadā reģistrētām 

biedrībām - 50 %  
 
 
 

ilgtermiņa sadarbības 
līgumiem – līdz 50 % 

 
 

 
3. Distanču slēpju noma 

 
  

3.1. bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem 
 
 
3.2. bērnu un jauniešu vecākiem** 
  
3.3. pārējām personām*** 

     
      
 

 
1 stunda 

                
1stunda 

 
bez 

maksas 
  

0,50 
 

1,00 
 

 

 

 
Skaidrojums maksas pakalpojumu cenrādim: 
* slēgtie vakari tiks organizēti ārpus JIC darba laika; 
** ja slēpes izmanto ģimene – bērns/jaunietis kopā ar vecākiem – bērnam/ jaunietim slēpju 
izmantošana bezmaksas pakalpojums, bet vecākiem - maksas pakalpojums; 
*** pārējās personas slēpes varēs iznomāt tikai tad, kad tās netiks pieprasītas bērnu un jauniešu vidū. 
 
 
Dagdas novada domes priekšsēdētājs                                                                      V.Stikuts 
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