
 

 

 
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. 5 2013.gada 27.martā 

                                                                                                                                                           

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: Sergejs Antonovs, Zinaida Konošonoka, Viktors Krūmiņš,  Jāzeps Ornicāns (no 

pkst. 15:05), Viktors Petrovskis, Dainis Platacis, Viktors Sevastjanovs, Viktors Stikuts, Janīna 

Tukiša, Pēteris Tukišs, Pēteris Vaičulis (no pkst. 15:05), Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja 

Elita Trūle, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, jurists Jānis Stikuts, zemes lietu 

speciālists Juris Priluckis, projektu koordinatore Olga Čapkeviča, lauksaimniecības 

konsultanti  

Artjoms Gekišs, Aivars Plotka, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna 

Malinovska. 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti:  Valentīna Avgustova un Aleksandrs Gžibovskis (sakarā ar darba pienākumu 

veikšanu). 

 

Domes priekšsēdētājs V.Stikuts ierosina papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem:  

- Par zemes gabala platības precizēšanu. /Ziņo J.Priluckis/ 

- Par automašīnas Audi 100 Avant pārdošanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. /Ziņo 

I.Pauliņš/ 

Atklāti balsojot:  par – 11 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, V.Petrovskis, D.Platacis, 

V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, atturas – 

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

Papildināt sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem : 

28. Par zemes gabala platības precizēšanu.  

29. Par automašīnas Audi 100 Avant pārdošanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.  

Darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu „Par 

Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu.  



 

 

2. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā. 

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.  

4. Par telpu patapinājumu biedrībai „Laimis spuorni”. 

5. Par telpu iznomāšanu SIA „Ceļapriedes”. 

6. Par bijušiem pašvaldību priekšsēdētājiem piešķirtā pabalsta aplikšanu ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokli.  

7. Par dalību projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”. 

8. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība 

Dagdas pagastā” 2.kārtas īstenošanai. 

9. Par konkursa  „Lauksaimnieks -2013” rīkošanu.  

10. Par projekta „Kļūsti uzņēmējs laukos” atbalstīšanu. 

11. Par projekta "Zivju resursu aizsardzības - dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas 

novada esošajās ūdenstilpēs" atbalstīšanu. 

12. Par līdzekļu piešķiršanu : 

1.1.biedrībai „Austrumu robeža” ; 

1.2.Andzeļmuižas draudzei; 

1.3.biedrībai „Patria”. 

13. Par projekta „Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria” Dagdas novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju pilnveide un izveidotās ekspozīciju zāles 

infrastruktūras uzlabošana” līdzfinansēšanu. 

14. Par siltumtrases rekonstrukciju Dagdas pilsētā. 

15. Par pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku sēta” paplašināšanu un teritorijas 

labiekārtošanu. 

16. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

17. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

19. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

21. Par nosaukumu piešķiršanu zemes īpašumiem.  

22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu. 

23. Adresācijas jautājumi. 

24. Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu. 

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

26. Par zemes vienības daļu izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

īpašumā ''Kates'', Ezernieku pagastā. 

27. Par grozījumiem Dagdas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā "Par pašvaldībai 

piekritīgas zemes vienības Dagdā, Rēzeknes ielā 2A, sadali ". 

28. Par zemes gabala platības precizēšanu. 

29. Par automašīnas Audi 100 Avant pārdošanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. 

 

1.§ 

Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam  

un saistošo noteikumu „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu 

/Ziņo I.Plesņa, J.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3. un 16.punktu, 43.panta 

13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25. un 27.pantu, 

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu,  



 

 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un saistošos 

noteikumus Nr.5 „Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievietot paziņojumu pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.dagda.lv un divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu 

par Saistošo noteikumu pieņemšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā 

laikrakstā „Ezerzeme”.  

3. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27.pantā minētās prasības. 

5. Nodrošināt Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7. un 97.punktā minēto prasību 

izpildi. 

6. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Dagdas novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr.4 „Par Dagdas novada teritorijas plānojumu” (23.09.2009. sēdes 

protokols Nr.10, 1.§) un Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 “Grozījumi 

Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

Dagdas novada teritorijas plānojumu”” (25.11.2009. sēdes protokols Nr.12, 4.§ ), kas 

sastāv no Dagdas pilsētas un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, 

Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu teritoriālo vienību teritorijas 

plānojumiem. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.5 uz 1 lapas. 

 

2.§ 

Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

V.Ž. un M.S. 

 

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, 

atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 400,00 apmērā 

un otrai personai nodrošināt pašvaldības institucionālo sociālās aprūpes pakalpojumu. 

2. Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.oantu pielikuma teksts nav izpaužams, jo tas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

3.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo J.Stikuts/ 

http://www.dagda.lv/


 

 

 

3.1. G.S. 

 

Izskatījusi R.T. 14.02.2013. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

G.S. adresē: Daugavpils iela 21, Dagdā, Dagdas novadā, pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu G.S. adresē: Daugavpils iela 21, Dagdā, 

Dagdas novadā. 

Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

3.2. D.P. 

 

Izskatījusi S.S. 13.02.2013.  iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

Dainim Purviņam adresē: Dārza iela 21, Asūne, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, pamatojoties 

uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: par – 12 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, V.Petrovskis, D.Platacis, 

V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, 

atturas – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D.P. adresē: Dārza iela 21, Asūne, Asūnes 

pagastā, Dagdas novadā. 

Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

4.§ 

Par telpu patapinājumu biedrībai „Laimis spuorni” 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Izskatījusi jauniešu biedrības „Laimis spuorni”, reģistrācijas Nr. 40008189964,  

21.03.2013. iesniegumu ar lūgumu nodot patapinājumā papildus telpu pašvaldības ēkā „Pasta 

māja”, Šķaunē,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

b)apakšpunktu, kā arī lai atbalstītu un veicinātu jauniešu iniciatīvas un biedrības dalību 

projektu īstenošanā,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut nodot biedrībai „Laimis spuorni” patapinājumā uz 10 (desmit) gadiem papildus 

vienu telpu pašvaldībai piederošajā ēkā „Pasta māja”, Šķaunē, -  1.stāvā, telpa Nr.2, 

platība - 13,2 kv.m. 

2. Līgumā paredzēt, ka biedrībai ir tiesības pārbūvēt telpas pēc saskaņojuma ar Šķaunes 

pagasta pārvaldi un Dagdas novada būvvaldi. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus 02.05.2012.  patapinājuma līgumā Nr.DNP/4-

1.6/12/5  parakstīšanai. 

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju 

T.Mundu parakstīt Vienošanos par grozījumiem telpu patapinājuma līgumā. 

 

5.§ 

Par telpu iznomāšanu SIA „Ceļapriedes” 



 

 

/Ziņo J.Stikuts/ 

 

Pašvaldībā 21.03.2013. saņemts SIA „Ceļapriedes”, reģ. Nr. 42403020106,  

iesniegums, kurā lūdz rast iespēju iznomāt telpas ēkā „Bukmuiža”, Ezerniekos, uz 10 gadiem 

biroja vajadzībām.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 

LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas  novēršanu 

6.1.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas lūguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punktu,  

atklāti balsojot: par – 12 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, V.Petrovskis, D.Platacis, 

V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, 

atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ar 2013.gada 1.aprīli noslēgt Telpu nomas līgumu ar SIA „Ceļapriedes” un nodot 

lietošanā divas telpas 1.stāvā ar kopējo platību 31 kv.m., pašvaldībai piederošajā ēkā 

„Bukmuiža”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Noteikt telpu nomas maksu LVL 0,15 (0 lati, piecpadsmit santīmi) mēnesī par vienu 

telpas kvadrātmetru. 

3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt Telpu nomas līgumu ar 

SIA „Ceļapriedes”. 

4. Juridiskajai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu parakstīšanai. 

 

 

6.§ 

Par bijušiem pašvaldību priekšsēdētājiem piešķirtā pabalsta  

aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu, atklāti 

balsojot: par – 8 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, D.Platacis, V.Stikuts, J.Tukiša, 

P.Tukišs, P.Vaičulis,), pret – nav, atturas – 5 (V.Krūmiņš, V.Petrovskis, V.Sevastjanovs, 

S.Viškure, A.Viškurs),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Nepiekrist iesnieguma iesniedzēju prasībai neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 

tiem izmaksājamos ikmēneša pabalstus. 

Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 

 

7.§ 

Par dalību projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei” 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

7.1.  „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Dagdas pilsētā”   

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu,  saskaņā ar Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar AS  

”Lauku Avīze”” rīkotā projektu konkursa „Sprīdis labākai dzīvei” nolikumu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



 

 

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Dagdas pilsētā”  Rietumu 

Bankas labdarības fonda un AS  ”Lauku Avīze” rīkotajam projektu konkursam „Sprīdis 

labākai dzīvei” ar kopējām projekta izmaksām LVL 2999,71. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 15% no kopējām 

projekta izmaksām jeb LVL 449,96 (četri simti četrdesmit deviņi lati, 96 santīmi). 

 

7.2. „Sporta laukuma ierīkošana Dagdas novada Konstantinovas pagasta 

Konstantinovas ciemā”  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu,  saskaņā ar Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar AS  ”Lauku 

Avīze”” rīkotā projektu konkursa „Sprīdis labākai dzīvei” nolikumu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projektu konkursam „Sprīdis labākai dzīvei”  pieteikumu „Sporta laukuma 

ierīkošana Dagdas novada Konstantinovas pagasta Konstantinovas ciemā” ar kopējām 

projekta izmaksām LVL 2998,60. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumiem (kods 08.400)  plānotajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 15% no kopējām 

projekta izmaksām jeb LVL 449,79 (četri simti četrdesmit deviņi lati, 79 santīmi). 

 

8.§ 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta „Daudzfunkcionālā sporta laukuma 

būvniecība Dagdas pagastā” 2.kārtas īstenošanai 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Lai veiksmīgi īstenotu projektu „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība 

Dagdas pagastā” un ņemot vērā, ka iepirkuma rezultātā labiekārtošanas darbiem paredzētā 

summa pārsniedz plānoto par Ls 692,47  (t.sk. PVN 21%),  

atklāti balsojot: par – 9 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, D.Platacis, V.Sevastjanovs, 

V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, A.Viškurs), pret – nav, atturas – 4 (V.Krūmiņš, V.Petrovskis, 

P.Vaičulis, S.Viškure), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt papildus līdzekļus Ls 692,47 (seši simti deviņdesmit divi lati, 47 santīmi) 

projekta „Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā” 2.kārtas īstenošanai 

no pašvaldības 2013.gada budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai  izdevumiem (kods 08.400) 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

9.§ 

Par konkursa  „Lauksaimnieks -2013” rīkošanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību, un 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: par – 12 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, 

atturas – nav, balsojumā nepiedalās deputāts P.Tukišs, Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 

 

 

1. Izsludināt Dagdas novada  pašvaldības konkursu „Lauksaimnieks-2013” (turpmāk tekstā - 

Konkurss). 

2. Dagdas novada  pašvaldības pārvaldēm izvirzīt dalībai pretendentus Konkursam  līdz 

2013.gada 1.jūnijam.  

3. Konkursa pieteikuma anketas nomināciju grupās iesniegt Dagdas novada pašvaldības 

Konkursa vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija) izvērtēšanai līdz 

2013.gada 10.jūnijam. 

4. Noteikt, ka konkursa otrā kārta Dagdas novada pašvaldības mērogā norisināsies no 

15.jūlija  līdz 31.jūlijam. 

5. Noteikt, ka Vērtēšanas komisija Konkursā vērtēs zemnieku, piemājas saimniecības, SIA 

un lauku sētas saskaņā ar vērtēšanas tabulu (Pielikumā) šādās grupās ar pamatnozari: 

5.1.piena lopkopībā; 

5.2.gaļas lopkopībā: 

5.2.1. liellopu audzēšana;  

5.2.2. sīklopu audzēšana; 

5.2.3. putnu audzēšana                 

5.3.graudkopībā; 

5.4.bioloģiskajā lauksaimniecībā; 

5.5.biškopībā; 

5.6.augļkopībā;  

5.7.dārzeņkopībā; 

5.8.daiļdārzu veidošanā; 

5.9.akvakultūrā; 

5.10. tūrismā.       

6. Noteikt, ka katrā no 5.puntā minētajām pamatnozarēm kā atsevišķu nomināciju „Gada 

iesācējs lauksaimniecībā” vērtēt tās saimniecības, kuru saimnieciskās darbības termiņš 

nepārsniedz 2 gadus.  

7. Noteikt, ka no katra pagasta var pieteikt vismaz pa vienai zemnieku, piemājas 

saimniecībai, SIA un lauku sētai  katrā grupā, ar nosacījumu, ka minētie subjekti 

iepriekšējo triju gadu laikā nepiedalījās Dagdas novada pašvaldības konkursā 

„Lauksaimnieks”.  

8. Apstiprināt Vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs 

Ivars Geiba – Biedrības „Krāslavas Lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētājs 

Komisijas locekļi : 

Terēze Brazeviča – SIA LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultants; 

Artjoms Gekišs – SIA LLKC  Krāslavas nodaļas lauku attīstības konsultants; 

Aivars Plotka – Dagdas novada pašvaldības lauksaimniecības konsultants; 

Pēteris Tukišs - Dagdas novada pašvaldības vides inženieris. 

9. Konkursa organizēšanai un uzvarētāju apbalvošanai piešķirt Ls 2000 (divi tūkstoši latu) 

no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai izdevumiem (kods 08.200) plānotajiem 

līdzekļiem.   

10. Konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana notiks Dagdas novada lauksaimnieku  

pasākumā. 

Pielikumā: Vērtēšanas tabula uz 2 lapām. 

  

10.§ 

Par projekta „Kļūsti uzņēmējs laukos” atbalstīšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 



 

 

Izskatījusi biedrības „Dagdas novada lauksaimnieki”, reģ. Nr.50008200271, iesniegto 

projekta pieteikumu „Kļūsti uzņēmējs laukos” un lūgumu piešķirt finansējumu Ls 2560,00 tā 

īstenošanai,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību, kā arī likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Dagdas novada lauksaimnieki” projekta „Kļūsti uzņēmējs laukos” 

īstenošanai finansējumu Ls 2560,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit latu) apmērā no 

pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem. 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumus (kods 08.400) par Ls 2560,00.  

3. Biedrībai „Dagdas novada lauksaimnieki” minētā projekta realizācijas laikā (01.04.2013. 

– 01.10.2015.) līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniegt pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti 

par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.   

 

11.§ 

Par projekta "Zivju resursu aizsardzības - dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi 

Dagdas novada esošajās ūdenstilpēs" atbalstīšanu 

/Ziņo O.Čapkeviča/ 

 

Sakarā ar biedrības „Dagdas novada lauksaimnieki”, reģistrācijas Nr.50008200271, 

sagatavoto projekta „Zivju resursu  aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi 

Dagdas novada esošajās ūdenstilpēs” pieteikumu iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijai (LVAFA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam Valsts 

budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. t.sk. dabas kapitāla 

izpratnē” ietvaros, kā arī lūgumu piešķirt līdzekļus projekta priekšfinansējuma un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Zivju resursu  aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas 

novada esošajās ūdenstilpēs” atbalstīšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Dagdas novada 

lauksaimnieki” no pašvaldības budžetā Vides aizsardzībai izdevumiem (kods 05.600) 

plānotajiem līdzekļiem Ls 241,44 (divi simti četrdesmit viens lats, 44 santīmi) 

līdzfinansējuma nodrošināšanai, kas ir 25% no projekta kopējām izmaksām, kā arī Ls 

965,76 (deviņi simti sešdesmit pieci lati, 76 santīmi) projekta priekšfinansējuma 

nodrošināšanai. 

2. Biedrībai „Dagdas novada lauksaimnieki” viena mēneša laikā pēc minētā projekta 

realizācijas iesniegt pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu 

izlietošanu.   

 

12.§ 

Par līdzekļu piešķiršanu 

 

12.1.  biedrībai „Austrumu robeža”   /Ziņo A.Plotka, I.Pauliņš/  

 



 

 

Izskatījusi Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrības „Austrumu robeža”, reģ. 

Nr.40008153952, iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu Ls 2300 apmērā projekta „Brīvā 

laika dažādošana, izveidojot namu „Meža veltes”” pabeigšanai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija 

ir sekmēt saimniecisko darbību, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, kā arī 

lai realizētu Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības kompetenci tūrisma jomā,  

atklāti balsojot: par – 12 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, D.Platacis, 

V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), pret – nav, 

atturas – 1 (V.Petrovskis), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt  biedrībai „Austrumu robeža” projekta „Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu 

„Meža veltes”” pabeigšanai  Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti lati) no pašvaldības 

budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem. 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumus (kods 08.400) par Ls 2300,00.  

3. Biedrībai „Austrumu robeža” viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt 

pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.   

 

12.2. Andzeļmuižas draudzei  /Ziņo Z.Konošonoka/ 

 

Izskatījusi Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes, reģ. 

Nr.90000353067,  iesniegumu par finansiālās palīdzības sniegšanu Ls 150 apmērā baznīcas 

solu restaurācijai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Andzeļmuižas draudzei baznīcas solu restaurācijai Ls 150,00 (viens simts 

piecdesmit lati) no pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem 

līdzekļiem. 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumus (kods 08.400) par Ls 150,00.  

3. Andzeļmuižas draudzei viena mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldības 

finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.   

 

 

12.3. biedrībai „Patria” /Ziņo Z.Konošonoka/ 

 

 Izskatījusi Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria”, reģ. Nr.4000816454,  

iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt un piešķirt Ls 275,00 fotoizstādes izveidošanai,   

atklāti balsojot: par – 12 (S.Antonovs, 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 – 1 (A.Viškurs), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Patria” no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai izdevumiem 

(kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem Ls 275,00 (divi simti septiņdesmit pieci lati) 

fotoizstādes izveidošanai par Dagdas novada vēsturi. 

2. Biedrībai „Patria” viena mēneša laikā pēc izstādes izveidošanas iesniegt pašvaldības 

finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu. 

 

13.§ 

Par projekta „Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria” Dagdas novada 



 

 

kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju pilnveide un izveidotās 

ekspozīciju zāles infrastruktūras uzlabošana” līdzfinansēšanu 

/Ziņo Z.Konošonoka/ 

 

Izskatījusi Dagdas novadpētniecības biedrības „Patria”, reģ. Nr. 4000816454,  

iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus projekta „Dagdas novadpētniecības biedrības 

„Patria” Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju 

pilnveide un izveidotās ekspozīciju zāles infrastruktūras uzlabošana”  (turpmāk tekstā - 

Projekts) līdzfinansēšanai, kā arī lai realizētu Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības 

kompetenci tūrisma jomā, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Patria” no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai izdevumiem 

(kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem Ls 481,95 (četri simti astoņdesmit viens lats, 95 

santīmi) Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, kas sastāda 10% no kopējām projekta 

izmaksām – Ls 4819,50. 

2. Biedrībai „Patria” viena mēneša laikā pēc Projekta pabeigšanas iesniegt pašvaldības 

finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu. 

 

14.§ 

Par siltumtrases rekonstrukciju Dagdas pilsētā 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ņemot vērā, ka Dagdas 

pilsētā ir siltumtrases posmi, kas nolietojušies un rada lielus siltuma zudumus, kā arī apdraud 

siltumapgādes nodrošinājumu, un lai būtiski paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izstrādāt tehnisko projektu siltumtrases rekonstrukcijai Dagdā, Alejas ielas posmā no 

dzīvojamās mājas Pasta ielā 1 pa Brīvības ielas 24B teritoriju līdz dzīvojamām mājām 

Alejas ielā 35 un 35A, kopgarumā ~ 172 m (pēc projekta izstrādes garums tiks precizēts). 

2. Projekta izstrādei paredzēt līdzekļus no pašvaldības budžetā Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem (kods 06.600) plānotajiem  līdzekļiem. 

3. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju projekta izstrādei. 

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

 

15.§ 

Par pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku sēta” paplašināšanu un teritorijas 

labiekārtošanu 

 /Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5)punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī lai realizētu Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības 

kompetenci tūrisma jomā, 



 

 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izstrādāt tehnisko projektu pašvaldības muzeja „Andrupenes lauku sēta” kompleksa 

paplašināšanai un teritorijas labiekārtošanai.  

2. Projekta izstrādei paredzēt līdzekļus no pašvaldības budžetā Atpūtai, kultūrai, reliģijai 

izdevumiem (kods 08.400) plānotajiem  līdzekļiem. 

3. Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju projekta izstrādei. 

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

 

16.§ 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

16.1. par dzīvojamās platības piešķiršanu I.S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 12.marta lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu I.S., 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”,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izīrēt I.S. pašvaldībai piederošo 2-istabu dzīvokli Nr.25 Kalna ielā 1, Asūnē, Asūnes 

pag., Dagdas nov.,  uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju I.Plesņu noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar I.S. 

                                                                                                                                                                                                           

16.2. par domes lēmuma atcelšanu 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 12.marta lēmumu par domes 

lēmumu atcelšanu, sakarā ar I.P. iesniegumu par atteikšanos no dzīvokļa Asūnē, Kalna ielā 1 

dz. 25, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 29.augusta lēmumu „Par atļauju dzīvokļa 

apmaiņai I.P.” (prot. Nr. 8, 19.§, 19.4.p). 

2. Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 18.jūlija lēmumu „Par dzīvojamās platības 

piešķiršanu I.P.” (prot. Nr. 7, 2.§, 2.3.p). 

 

16.3. par dzīvokļa apmaiņu R.K. 

 

Iepazinusies ar R.K. iesniegumu par atļauju dzīvokļa apmaiņai, 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”,  



 

 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut R.K. veikt pašvaldībai piederošā 2-istabu dzīvokļa  Nr.5 Alejas ielā 38, Dagdā,  

apmaiņu pret  1-istabas dzīvokli  Nr.14  Brīvības ielā 5, Dagdā, un noslēgt īres līgumu 

uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt vienošanos un īres līgumu ar 

R.K.. 

 

16.4. par īres līguma pagarināšanu A.K. 

 

Iepazinusies ar A.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās platības īres līgumu 

uz 1 gadu, 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”,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt A.K. īres līgumu līdz 2014.gada 31.martam uz dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.4 

– pašvaldībai piederošajā mājā „Palejas”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov. 

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar A.K. 

 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

17.1. "Stari" Andrupenes pagastā 

 

Izskatot V.P.  28.02.2013. iesniegumu par īpašuma “Stari” 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 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

17.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

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

2. Piešķirt no īpašuma “Stari” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 007 

0047 (10,0 ha), nosaukumu "Stirnas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17.2. "Ruduki" Andrupenes pagastā  

 



 

 

Izskatot V.R. 21.03.2013. iesniegumu par īpašuma "Ruduki" 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 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

17.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma "Ruduki", Andrupenes pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma "Ruduki" atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 

004 0475 (4,0 ha), nosaukumu "Ēriki”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

17.3. "Obiteli" Andzeļu pagastā 

 

Izskatot V.K. 22.03.2013. iesniegumu par īpašuma "Obiteli" 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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma "Obiteli", Andzeļu pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma "Obiteli" atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6044 007 0019 (4,1 ha) un 6044 007 0020 (5,7 ha) nosaukumu "Meža Obiteli", saglabājot 

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

18.§ 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

18.1. J.G. Andrupenes pagastā  

 

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

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt ar 2013.gada 31.martu J.G. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0507, 1,2 ha platībā,  

sakarā ar minētās personas nāvi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



 

 

18.2. I.P. Andzeļu pagastā  

 

Izskatot I.P. 11.03.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 

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

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt ar 2013.gada 1.janvāri I.P. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu Andzeļu 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0073,  0,6 ha platībā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

19.§ 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz personīgajiem iesniegumiem, 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 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes 

nomas tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu: 

 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Vārds, Uzvārds Kadastra apzīmējums Platība 

(ha) 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Konstantinovas 

pagasts 

O. K. 6076 004 0456 0,1 10 

2. Konstantinovas 

pagasts 

T. R. 6076 004 0101 

6076 004 0102 

6076 004 0483 

1,2 

0,2 

0,5 

10 

3. Konstantinovas 

pagasts 

I. T. 6076 002 0092 

6076 003 0162 

2,3 

5,1 

10 

4. Konstantinovas 

pagasts 

M. Z. 6076 003 0107 

6076 003 0282 

6076 003 0158 

2,8 

1,8 

1,5 

10 

5. Konstantinovas 

pagasts 

R. L. 6076 004 0057 

6076 004 0206 

6076 004 0364 

22,8 

0,57 

0,4 

10 

6. Konstantinovas 

pagasts 

G. F.-R. 6076 004 0437 

6076 002 0260 

0,20 

0,02 

10 

7. Konstantinovas 

pagasts 

I. L. 6076 002 0247 7,6 10 

8. Konstantinovas 

pagasts 

V. I. 6076 001 0213 5,0 5 

9. Asūnes pagasts A. A. H. 6046 001 0185 1,8 5 

 



 

 

2. Pilnvarot Konstantinovas un Asūnes pagastu pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas 

līgumus. 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9 lapām. 

 

20.§ 

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 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome 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 / 

nosaukums 

Kadastra  

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Andzeļu pagasts J. G. 6044 006 0059 1,9 10 

2. Dagdas pagasts A. P. 6054 001 0164 

6054 005 0176 

6054 005 0122 

2,23 

2,2 

0,5 

10 

3. Dagdas pagasts J. V. 6054 004 0190 1,5  

(daļa no z.g.) 

5 

4. Konstantinovas 

pagasts 

T. R. 6076 004 0103 0,1 10 

5. Konstantinovas 

pagasts 

z/s „Līvas” 6076 003 0277 8,6 10 

6. Asūnes pagasts  z/s „Sapņukalns” 6046 005 0245 2,98 25 

7. Dagdas pilsēta k/s „Horizonts” 6009 001 0255 0,3598 50 

8. Ezernieku pagasts V. F. 6056 009 0025 0,3 20 

 

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām. 

 

21.§ 

Par nosaukumu piešķiršanu zemes īpašumiem 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

21.1. "Caunītes" Konstantinovas pagastā 

 

Izskatot I.P., kuras vārdā rīkojas K.J., pilnvara Nr.3282, izdevusi zvērināta notāre 

Sandra Stīpniece 2011. gada 25.augustā, 05.03.2013. iesniegumu un pamatojoties uz 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  



 

 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 6076 005 0008 Konstantinovas pagastā, nosaukumu 

"Caunītes".  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

21.2. "Vecmājas" Asūnes pagastā 

 

Izskatot R.P. 28.02.2013. iesniegumu un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un 

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

27.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 6046 001 0079 Asūnes pagastā, nosaukumu 

"Vecmājas".  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

21.3. "Mālnieki" Ezernieku pagastā 

 

Izskatot L.S. 01.03.2013. iesniegumu un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un 

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

27.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr. 6056 003 0064, Ezernieku pagastā, nosaukumu 

"Mālnieki".  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

22.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

22.1. Dagdas pagastā  

 

Izskatot N.S. 06.03.2013. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu 

apakšnomā J. Č., un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut N. S. nodot apakšnomā J.Č. zemes gabalus Dagdas pagastā ar kadastra 

apzīmējumiem 6054 004 0137 (16,2 ha) un 6054 004 0301 (4,0 ha). 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



 

 

22.2.  Asūnes pagastā 

 

Izskatot A.B. 22.03.2013. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu 

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

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut A. B. nodot apakšnomā Ž.O. zemes gabalu Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 

6046 005 0090, platība – 7,4 ha. 

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

23.§ 

Adresācijas jautājumi 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

23.1. Par adrešu dzēšanu 

 

Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 06.03.213. vēstulēm Nr.2-04.1-L/279 un 

Nr.10-03/222886-2/1 un sakarā ar to, ka nepastāv adresācijas objekts, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 

30.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst Adrešu reģistrā adresi:  "Karaļi", Veiziniški, Svariņu pag. Dagdas nov. 

2. Dzēst Adrešu reģistrā adresi:  "Muižnieki", Novomisļi, Ezernieku pag., Dagdas nov. 

3. Dzēst Adrešu reģistrā adresi:  Alejas iela 3B, Dagda, Dagdas nov.  

4. Dzēst Adrešu reģistrā adresi:  "Tūjas", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov. 

 

23.2. Par adrešu precizēšanu 

 

Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 06.03.213. vēstuli Nr.10-03/222886-2/1 

un pamatojoties uz Ministru kabineta 03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 

noteikumi" 31.3.punktu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt, ka adrese "Šalkas 1", Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., piešķirta būvēm, kas 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0293. 

2. Precizēt, ka adrese "Šalkas 2", Račeva, Asūnes pag., Dagdas nov., piešķirta būvēm, kas 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0311. 

 

24.§ 

Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistītā zemes gabala noteikšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

24.1. īpašumam „Pīlādži”, Dagdas pagastā 



 

 

 

Izskatot I. R. 28.02.1013. iesniegumu, kā arī uz ēku un būvju īpašuma piederību 

apliecinošiem dokumentiem, un pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka I.R. piederošās ēkas un būves, kas atrodas adresē: „Pīlādži”, Neikuri, Dagdas 

pag., Dagdas nov., ir piesaistītas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0259,  

platība – 6,0 ha.  

2. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimniecība, kods 0101. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0259 robežu shēma. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

24.2. īpašumam „Upmalas”, Ezernieku pagastā 

 

Izskatot Z.M., kuru pārstāv Ļ.D., pilnvara Nr.9., izdota 2013.gada 4.martā Dagdas 

novada bāriņtiesā Ezerniekos, 28.02.1013. iesniegumu, kā arī uz ēku un būvju īpašuma 

piederību apliecinošiem dokumentiem, un pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka Z.M. piederošās ēkas un būves, kas atrodas adresē: „Upmalas”, Ezernieki, 

Ezernieku pag., Dagdas nov.,  ir piesaistītas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 

004 0104,  platība – 0,3 ha.  

2. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimniecība, kods 0101. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0104 robežu shēma. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

25.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

25.1. Z. L.  Ezernieku pagastā 

 

Izskatot no Valsts zemes dienesta saņemto informāciju par zemes vienībām Dagdas 

novadā, kuras kadastra informācijas sistēmā skaitās kā zemes lietojums, ir konstatēts, ka 

zemes lietotājiem, kuri nav veikuši zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā arī tiem, kuri Valsts 

zemes dienestā nav iesnieguši iesniegumu lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu, ir izbeidzamas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.  

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.martu Z. L. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 6056 005 0153 (11,9 ha), 6056 005 0154 (1,3 ha), 6056 005 0330 

(2,5 ha) un 6056 007 0209 (14,4 ha), Ezernieku pagastā.  



 

 

2. Noteikt, ka līdz 2013.gada 30.decembrim bijušās zemes lietotājas mantiniekiem ir zemes 

nomas pirmtiesības. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

25.2. G.I.  Ezernieku pagastā 

 

Izskatot no Valsts zemes dienesta saņemto informāciju par zemes vienībām Dagdas 

novadā, kuras kadastra informācijas sistēmā skaitās kā zemes lietojums, ir konstatēts, ka 

zemes lietotājiem, kuri nav veikuši zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā arī tiem, kuri Valsts 

zemes dienestā nav iesnieguši iesniegumu lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par 

samaksu, ir izbeidzamas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.  

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas likums” 25.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.martu G.I. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6056 003 0071,  platība 0,5 ha, Ezernieku pagastā.  

2. Noteikt, ka līdz 2013.gada 30.decembrim bijušajam zemes lietotājam vai viņa 

mantiniekiem ir zemes nomas pirmtiesības. 

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

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

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

26.§ 

Par zemes vienības daļu izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu īpašumā ''Kates'', Ezernieku pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot  SIA PASSIV HOUSE BALTIC, reģ. Nr. 40103423109, juridiskā adrese 

"Kates", Udrija, Ezernieku pag., Dagdas nov., un J. H. C. S. 21.03.2013. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 

003 0104 daļām, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu, 

20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.pantu, 

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

  

Izveidot īpašuma "Kates", Ezernieku pagastā,  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

6056 003 0104 zemes vienības daļas 1,2 ha platībā un 0,5 ha platībā, nosakot tām nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003. 

Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0104 robežu plāns. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

27.§ 

Par grozījumiem Dagdas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā "Par 

pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Dagdā, Rēzeknes ielā 2A, sadali " 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 



 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,  

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Veikt Dagdas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā "Par pašvaldībai piekritīgas 

zemes vienības Dagdā, Rēzeknes ielā 2A, sadali " (protokols Nr.3., 25.§) šādus grozījumus: 

1. Papildināt lēmumu ar 9.punktu šādā redakcijā: 

„9.  Lūgt Valsts zemes dienestu anulēt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0302 

zemes robežu plānu.” 

 

28.§ 

Par zemes gabala platības precizēšanu 

 

 Sakarā ar kadastra datu neatbilstību platībai, kas noteikta pēc kadastrālās uzmērīšanas 

un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 “Kadastra 

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

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Precizēt zemes vienības "Andzeļu kapi" ar kadastra apzīmējumu 6044 005 3001 platību - 1,1 

ha . 

 

29.§ 

Par automašīnas Audi 100 Avant pārdošanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar to, ka automašīnas Audi 100 Avant, valsts reģ. Nr. FJ 8327, uzturēšanas un 

remontēšanas izmaksas nav rentablas un tā ekspluatācija ir ekonomiski neizdevīga, kā arī tas 

nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, ņemot vērā SIA „Māra N” 

autoservisa 15.03.2013. defektācijas aktu Nr.2, kurā norādīts, ka automašīnas tālākais remonts 

nav lietderīgs, pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta  2.daļu - 

atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 9.panta 3.daļu – kustamās 

mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, un 37.panta 1.daļu - pārdot publiskas personas 

mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem, saskaņā ar Ministru Kabineta 15.12.2009. 

noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

63.3punktu,   

atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, V.Petrovskis, 

D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, S.Viškure, A.Viškurs), 

pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pārdot pašvaldības kustamu mantu – automašīnu Audi 100 Avant, valsts reģ. 

Nr.FJ 8327 – par brīvu cenu, bet ne zemāku par pamatlīdzekļa atlikušo vērtību – Ls 

232,36. 

2. Pēc transportlīdzekļa atsavināšanas izslēgt no pašvaldības grāmatvedības uzskaites 

automašīnu Audi 100 Avant, valsts reģistrācijas numurs FJ 8327, izlaiduma gads - 1992, 

sākotnējā uzskaites bilances vērtība - 2490,00, atlikusī vērtība uz 01.01.2013. – Ls 232,36. 



 

 

3. Pilnvarot pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītāju A.Beitānu noņemt minēto 

transportlīdzekli no uzskaites CSDD. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:35. 

 

Sēdes vadītājs 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                             V.Stikuts 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                M.Badūne 

 

 

Sēdes protokols parakstīts 2013.gada 28.martā 



 

 

 



Pielikums 
Dagdas novada domes 27.03.2013. lēmumam  

„Par konkursa  „Lauksaimnieks -2013” rīkošanu” 

(protokols Nr.5, 9.§) 

 

VĒRTĒŠANAS TABULA 

 

Vērtējamais priekšmets Punktu  

skaits 

I Kopējie vērtēšanas kritēriji visām saimniecībām:  

1. Kopējais iespaids, vērtējot pieejas ceļus, ceļmalas, grāvmalas ainavu. 0-5 

2. Plānojuma lietderīgums, tā atbilstība darba un atpūtas vajadzībām, sētas funkciju ērts 

izvietojums. 

0-5 

3. Vides pievilcīgums un mājīgums. 0-5 

4. Saimnieciskā pagalma, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība, glītums. 0-5 

5.Saimniecības atpazīstamība: reklāma, produkcijas realizācija un konkurēt spēja tirgū. 0-5 

6. Ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi, novērtējums 0-5 

II  Lauksaimniecikās darbības vērtējums:  

1. Augkopība   

Lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums, t.sk.: 0-45 

- augu seku ieviešana saimniecībā, augu rotācija 0-5 

- graudaugu sējumu stāvoklis, sējas termiņi, sējumu biezība, akmeņi, mikroreljefs, augu 

aizsardzības līdzekļu efektīvs pielietojums  

0-10 

- lauku vēsture 0-5 

- daudzgadīgo zālāju stāvoklis, lini, rapsis, lopbarības bietes, kartupeļi 0-5 

- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 

-investīciju piesaistīšana (strukturālie fondi, piedalīšanās LAD pasākumos), jauno tehnoloģiju 

ieviešana. 

0-5 

- Valsts subsīdiju izmantošana 0-5 

-Jaunu darba vietu radīšana, darba drošības apstākļu nodrošināšana. 0-5 

2. Lopkopība (piena un gaļas) : 0-40 

- ganāmpulka struktūra un pārraudzība (vidējais izslaukums, vidējie dzīvmasas  pieaugumi) 0-5 

- dzīvnieku turēšanas apstākļi un ēdināšana, barības devu sastādīšana 0-5 

- jaundzīvnieku izaudzēšana un ēdināšana 0-5 

- kūtsmēslu izvākšana un uzglabāšana (kūtsmēslu krātuve, vircas bedres) atbilstoši  labas 

lauksaimniecības prakses noteikumiem 

0-5 

- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 

- investīciju piesaistīšana (strukturālie fondi, piedalīšanās LAD pasākumos), jaunu tehnoloģiju 

ieviešana. 

0-5 

- Valsts subsīdiju izmantošana 0-5 

-Jaunu darba vietu radīšana, darba drošības apstākļu nodrošināšana. 0-5 

3. Bioloģiskā lauksaimniecība : 0-35 

- lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums: 0-5 

- kā tiek uzturēta augsnes auglība. 0-5 

- lauku vēsture. 0-5 

- augu maiņa. 0-5 

- lopkopības stāvoklis saimniecībā. 0-5 

- bioloģiskas produkcijas ražošana, pārstrādes iespējas uz vietas saimniecībā. 0-5 

- vides saglabāšanas iespējas. 0-5 

4. Biškopība : 0-40 

- dravas izvietojums un atbilstība likumdošanas prasībām 0-5 

-biškopības produktu ražošanu uzrauga PVD 0-5 

- saimniecība ir piesaistījusi ES un Valsts atbalstu nozarei 0-5 

- saimniecībā tiek veikta saražotās un realizētās produkcijas, saimju ārstēšanas un profilaktisko 

pasākumu uzskaite 

0-5 



- saražotās produkcijas daudzveidība, marķēšana un produkcijas marketings  0-10 

- produkcijas ražošanas telpu iekārtojums 0-5 

- tiek audzēti nektāraugi 0-5 

5. Augļkopība : 0-30 

-ražojošu augļu dārza, ogulāju( virs 1,0 ha )vizuālais izskats, šķirņu izvēle 0-5 

-vainaga kopšana 0-5 

-apdobju un rindstarpu kopšana, mēslošana 0-5 

-augu aizsardzība dārzā, integrētā augļkopība 0-5 

-dārza žogs, vēja aizsargjoslas, sugu izvēle. 0-5 

-dārza inventāra un tehnikas pielietošana, modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 

6. Dārzeņkopība :  

Lauku agronomiskais un agrotehniskais vērtējums, t.sk.: 0-30 

- augu seku ieviešana saimniecībā, augu rotācija 0-5 

- dārzeņu stāvoklis, sējas termiņi, sējumu biezība, akmeņi, mikroreljefs, augu aizsardzības 

līdzekļu efektīvs pielietojums, integrētā audzēšana 

0-10 

-dārzkopības inventārs, tā kopšana, uzglabāšana 0-5 

-noliktavu, ražošanas ēku novērtējums 0-5 

- tehniskā parka modernizācija, lietderība un uzglabāšana 0-5 

7. Daiļdārzi : 0-30 

- arhitektūras formu ieviešana un apzaļumošanas, labiekārtošana kompozīcijās 0-5 

- vertikālas virsmas (ēku sienas, atbalsta mūri, sētas, vīteņaugu režģi u.c.) to lietderība, glītums 

un sakoptība 

0-5 

-priekš dārza ierīkojums 0-5 

-atpūtas zonas ierīkojums 0-5 

-saimnieciskās daļas nodalījums no daiļdārza 0-5 

- celiņu un laukumu segumu līdzenums, tīrība, tā atbilstība ierīkošanas un kopšanas iespējām, 

lietderība, estētiskums 

0-5 

8.Tūrisms : 0-30 

- apstākļu veidošana tūrisma attīstībai 0-5 

-priekšdārza ierīkojums 0-5 

-atpūtas zonas ierīkojums 0-5 

-saimnieciskās daļas nodalījums no tūrisma objekta 0-5 

- tradīciju sākotnējo vērtību saglabāšana un pilnveidošana 0-5 

-piedāvājuma klāsts, viesmīlība 0-5 

9. Akvakultūra : 0-30 

-ieguldījums zivsaimniecības attīstībā 0-5 

-dīķu hidrotehniskā meliorācija 0-5 

-dīķu mēslošana 0-5 

-polikultūru izmantošanas iespējas 0-5 

-zivju dīku produktivitāte 0-5 

- zivju produkcijas ražošana un tirgus 0-5 

10. Kultūras mantojums : 0-40 

-vēsturiskās apbūves saglabāšana   0-10 

- vēsturiskās apbūves ēku tehniskais stāvoklis 0-5 

- vēsturiski veidotās teritorijas sakoptība 0-5 

- vēsturiski veidotās kultūrainavas pievilcība 0-5 

- kultūrvēstures liecību saglabāšana 0-5 

- seno priekšmetu kolekcijas, vēsturiskie dokumenti, dzimtas vēstures izpēte 0-10 

 

 

Dagdas novada domes priekšsēdētājs                                                                          V.Stikuts 
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