
 

 
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   
Ķepovas pagasta  Neikšānos 

Nr. 9 2013.gada 29.maijā 

                                                                                                                                                           
Sēde sasaukta plkst. 14:00. 
Sēdi atklāj plkst. 14:05. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts. 
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
13 deputāti: Sergejs Antonovs, Valentīna Avgustova, Zinaida Konošonoka, Viktors Krūmiņš,  
Jāzeps Ornicāns, Viktors Petrovskis, Dainis Platacis, Viktors Sevastjanovs, Viktors Stikuts, 
Janīna Tukiša, Pēteris Tukišs, Pēteris Vaičulis, Anatols Viškurs. 
 
Pašvaldības administrācijas darbinieki un pieaicinātie: izpilddirektors Ivars Pauliņš, 
ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Inese 
Plesņa. 
 
Nepiedalās –  
2 deputāti: Aleksandrs Gžibovskis (sakarā ar darba pienākumu veikšanu),  
                  Sandra Viškure (komandējumā). 
 
Domes priekšsēdētājs V.Stikuts ierosina iekļaut papildus darba kārtībā jautājumu „Par telpu 
iznomāšanu Valsts ieņēmumu dienestam”.  
 
Atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
Iekļaut papildus darba kārtībā jautājumu „Par telpu iznomāšanu Valsts ieņēmumu dienestam”. 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada pārskata apstiprināšanu. 
2. Par finansējuma piešķiršanu.  
3. Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Šķaunes pamatskolā” realizācijai. 
4. Par kārtības, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, apstiprināšanu. 
5. Par saistošiem noteikumiem  „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā”. 



 

6. Par saistošiem noteikumiem „Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā”. 
7. Par telpu nomas līguma pagarināšanu z/s „Papardes”. 
8. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Ž.L.  
9. Par nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, atsavināšanu. 
10. Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar LVRTC. 
11. Par nekustamā īpašuma „Lapas”, Ezernieku pagastā, pirkuma līgumu. 
12. Par domes lēmuma „Par tehniskā projekta izstrādi Dagdas TIC ēkas būvniecībai” 

atcelšanu. 
13. Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā. 
14. Par dzīvokļa jautājumu risināšanu. 
15. Par dalību ELFLA atklātā  projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.  
16. Par sadarbību ar SIA „LER-8”. 
17. Par būvniecības atļauju SIA „Experience”. 
18. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 
19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
20. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 
21. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
22. Par zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšanu. 
23. Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam. 
24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu.  
25. Par adreses piešķiršanu.  
26. Par  zemes gabalu platību precizēšanu. 
27. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
28. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali Asūnes pagastā. 
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
30. Par telpu iznomāšanu Valsts ieņēmumu dienestam. 
 
 

1. § 
Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada pārskata apstiprināšanu 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par 
2012.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazinusies ar zvērinātā revidenta ziņojumu, 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2012.gada pārskatu ar bilanci pēc 
pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2012.gada 31.decembri – Ls 13 415 445 (trīspadsmit 
miljoni  četri simti piecpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit pieci lati). 
 

 
2. § 

Par finansējuma piešķiršanu 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 
2.1. Andrupenes pagasta pārvaldei FVP remontdarbu izmaksu segšanai 
 



 

Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus 
līdzekļus  sakarā ar Feldšeru – vecmāšu punkta (FVP) remontu un iekārtošanu jaunās telpās, 
ņemot vērā, ka remontdarbu izmaksas pārsniedza budžetā ieplānoto summu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Andrupenes pagasta pārvaldei Ls 700,00 (septiņi simti lati, 00 santīmi) no 

pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem. 
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Andrupenes pagasta pārvaldes 

izdevumus (kods 07.000) par Ls 700,00. 
 
 
2.2. Asūnes pagasta pārvaldei ūdensvada pieslēgumu izveidošanai 
 

Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 
ūdensvada pieslēgumu izveidošanai mājsaimniecībām, kuras netika iekļautas 
ūdenssaimniecības projektā, bet iedzīvotāji ir izteikuši vēlēšanos pieslēgties centrālajai 
ūdensvada sistēmai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1)punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Asūnes pagasta pārvaldei Ls 2600,00 (divi tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi) no 

pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem plānotajiem līdzekļiem; 
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasta pārvaldes 

izdevumus (kods 06.000) par Ls 2600,00. 
3. Asūnes pagasta pārvaldei noslēgt līgumu ar uzņēmēju par ūdensvada pieslēguma 

izveidošanu un veikt apmaksu par izpildītajiem darbiem. 
 
 
2.3.  Asūnes pagasta pārvaldei ūdenssaimniecības projekta noslēguma maksājumam 
 

Pamatojoties uz Asūnes pagasta pārvaldes 24.05.2013. iesniegumu Nr.1-7/13/45 "Par 
finanšu līdzekļiem projekta noslēguma maksājumam", ņemot vērā to, ka projekta 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā" realizācijas gaitā 
ir saņemti mazāki starpposmu maksājumi no ERAF un līdz ar to piešķirtā atlikusī Valsts kases 
aizņēmuma summa ir nepietiekoša projekta noslēguma maksājumu veikšanai, lai nodrošinātu 
veiksmīgu projekta realizāciju un maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos, saskaņā 
ar  apstiprināto pašvaldības 2013.gada budžetu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Asūnes pagasta pārvaldei Ls 26 979,07 no budžetā plānotajiem līdzekļiem 

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" (kods 06.000) projekta "Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā" noslēguma maksājumu veikšanai. 

2. Finanšu nodaļai 3 (trīs) dienu laikā veikt pārskaitījumu Ls 26 979,07 apmērā uz Asūnes 
pagasta pārvaldes projekta realizācijas kontu Valsts kasē.  



 

3. Asūnes pagasta pārvaldei 3 (trīs) dienu laikā pēc ERAF finansējuma saņemšanas, ieskaitīt 
līdzekļus Dagdas novada pašvaldības kontā. 

 
 
2.4. Ezernieku pagasta pārvaldei projekta „Byusit gaideiti Bukmuižas pusē!” 
līdzfinansēšanai 
 

Sakarā ar Latgales kultūras programmas projektu konkursā atbalstīto Ezernieku 
pagasta pārvaldes projektu „Byusit gaideiti Bukmuižas pusē!” ar kopējām izmaksām Ls 
1930,00 apmērā un pārvaldes lūgumu piešķirt līdzekļus projekta līdzfinansējuma Ls 730 
apmērā nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5)punktu un apstiprināto pašvaldības 2013.gada budžetu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt Ezernieku pagasta pārvaldei Ls 730,00 (septiņi simti trīsdesmit lati, 00 santīmi) 

projekta „Byusit gaideiti Bukmuižas pusē!” līdzfinansējuma nodrošināšanai no 
pašvaldības budžeta Atpūtai, kultūrai, reliģijai plānotajiem izdevumiem (kods 08.400). 

2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Ezernieku pagasta pārvaldes 
izdevumus (kods 08.000) par Ls 730,00. 

 
 

3. § 
Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Šķaunes pamatskolā” realizācijai 
/Ziņo I.Tukiša/ 

 
Lai nodrošinātu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Šķaunes pamatskolā” realizāciju, saskaņā ar noslēgto Līgumu par projekta 
Nr.KPFI-15.1/13 īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 19)punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.¹ pantu, kā arī Ministru 
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 
un galvojumiem”, 
atklāti balsojot:  par – 10 (V.Avgustova, Z.Konošonoka, J.Ornicāns, V.Petrovskis, D.Platacis, 
V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis,), pret – nav, atturas – 3 
(S.Antonovs, V.Krūmiņš, A.Viškurs),  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 194 000,00 (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši lati, 

00 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik 
pēc 6 mēnešiem) uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 
2014.gada jūnijam projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Šķaunes pamatskolā” realizāciju. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada jūlijs – oktobris. 
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 
 
 

4. § 
Par kārtības, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, apstiprināšanu 

/Ziņo V.Stikuts/ 
 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, 41.panta pirmās 
daļas 4)punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 
7.marta vēstuli Nr.17.18-1e/2334, kurā ministrija aicina pašvaldības noteikt kārtību, kādā 
noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,   Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm. 
 

Pielikumā: Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm,  uz 6 lapām. 
 
 

5. § 
Par saistošiem noteikumiem  „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā” 

/Ziņo P.Tukišs/ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
“Zvejniecības likuma” 10.panta trešo daļu, 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība” 13.punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,   Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Par licencēto 

makšķerēšanu Ežezerā”.  
2. Kancelejai saistošos noteikumus Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā” triju dienu 

laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9 ar paskaidrojuma rakstu un nolikumu pavisam uz  21 
lapas. 
 

 
6. § 

Par saistošiem noteikumiem „Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā” 
/Ziņo P.Tukišs/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

“Zvejniecības likuma” 10.panta trešo daļu, 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība” 13.punktu, 
atklāti balsojot:  par – 12 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, V.Petrovskis, 
D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), pret – 1 
(J.Ornicāns), atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Par licencētajām 

zemūdens medībām Ežezerā”.  
2. Kancelejai saistošos noteikumus Nr.10 „Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā” 

triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.10 ar paskaidrojuma rakstu un nolikumu  pavisam uz 14 
lapām. 
 



 

7. § 
Par telpu nomas līguma pagarināšanu z/s „Papardes” 

/Ziņo P.Tukišs/ 
 

Izskatot  z/s “Papardes”, reģ.Nr.41501022453, juridiskā adrese: „Stoli”, Skaistas pag., 
Krāslavas nov., LV-5671, 2013.gada 17.maija iesniegumu ar lūgumu pagarināt  telpu Alejas 
ielā 29, Dagdā, nomu līdz 2014.gada 31.maijam sakarā ar LAD atbalstītā projekta 
„Sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma centra izveidošana Dagdā” īstenošanu, ņemot vērā 
Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības komitejas 21.05.2013. sēdes 
lēmumu atbalstīt telpu nomas līguma pagarināšanu, saskaņā ar 21.05.2012. Telpu nomas 
līguma Nr.DNP/4-1.6/12/10   2.2.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt starp Dagdas novada pašvaldību un z/s „Papardes” 2012.gada 21.maijā noslēgto 

Telpu nomas līgumu Nr.DNP/4-1.6/12/10  uz 1 (vienu) gadu – līdz 2014.gada 31.maijam. 
2. Juridiskajai nodaļai līdz 31.05.2013. sagatavot parakstīšanai Vienošanos par grozījumiem 

līgumā. 
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt Vienošanos. 
 
 

8. § 
Par telpu nomas līguma pagarināšanu Ž.L. 

/Ziņo P.Tukišs/ 
 

Izskatot  pašnodarbinātas personas Ž.L. 24.05.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt  
telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomu uz 3 gadiem saskaņā ar 31.05.2012. Telpu nomas 
līguma Nr.DNP/4-1.6/12/9   2.2.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt starp Dagdas novada pašvaldību un pašnodarbināto personu Ž.L. 2012.gada 

31.maijā noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.DNP/4-1.6/12/9 uz telpu 10,4 m² platībā 
Daugavpils ielā 8, Dagdā,  uz 3 (trīs) gadiem – līdz 2016.gada 31.maijam. 

2. Juridiskajai nodaļai līdz 31.05.2013. sagatavot parakstīšanai Vienošanos par grozījumiem 
līgumā. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt Vienošanos. 
 

 
9. § 

Par nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, atsavināšanu 
/Ziņo P.Tukišs/ 

 
 Pašvaldībā tika saņemts S.Š. 15.05.2013. iesniegums ar lūgumu pārdot ģimenei ēku 
Ezernieku ielā 5, Andrupenē. Minētais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda. Nekustamai īpašums ar kadastra numuru 6042 004 0433 sastāv no zemes gabala 
0,1662 ha platībā un uz tā esošām būvēm:  viena  93,9 m² platībā un VZD kadastrā reģistrēts 
kā Feldšeru punkts, otra – 63,1 m² platībā un VZD kadastrā reģistrēts kā šķūnis.  



 

 Andrupenes feldšeru – vecmāšu punkts š.g. aprīlī no ēkas Ezernieku ielā 5, Andrupenē 
tika pārvietots uz Tautas nama telpām un ēka ar maiju izīrēta S.Š. ģimenei.  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu, kurš nosaka, 
ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist pašvaldības nekustamā īpašuma Ezernieku ielā 5, Andrupenē, ar kadastra numuru 

6042 004 0433, atsavināšanai. 
2. Uzdot Dagdas novada būvvaldei veikt nepieciešamās darbības būves ar kadastra 

apzīmējumu 6042 004 0433 001 lietošanas veida maiņai no ārstniecības vai veselības 
iestāžu ēkas, kods 1264, uz viena dzīvokļa māju, kods 1110, saskaņā ar Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 
prasībām. 

3. Nekustamā īpašuma speciālistam V.Masjukam pieteikt ēkas Ezernieku ielā 5, Andrupenē, 
inventarizāciju. 

 
 

10. § 
Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar LVRTC 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ievērojot likumā „Par pašvaldībām”, Elektronisko sakaru likumā un 2012. gada 24. 
janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru 
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla 
attīstība)”” noteikto, ievērojot to, ka LVRTC saskaņā ar 2012. gada 24. janvāra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas 
pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un 2012. gada 28. 
maijā starp Satiksmes ministriju un LVRTC noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27 ir apstiprināta par Eiropas Savienības 
fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru 
tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts) finansējuma saņēmēju, kā arī ievērojot 
starp LVRTC un Dagdas novada pašvaldību 2013. gada 23. janvārī noslēgto Līgumu Nr. 
7/2013 par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā 

(patapinājumā) līdz 2035.gada 31.augustam Telpu Nr.20, 3,2 m2 platībā, c.Konstantinova, 
Saules ielā 1, ēkas kadastra apzīmējums Nr. 6076 004 3158 001, zemes kadastra 
apzīmējums Nr.6076 004 3158; Telpu Nr.3, 3,25 m2 platībā, c.Andrupene, Skolas ielā 3, 
ēkas kadastra apzīmējums Nr. 6042 004 0077 001, zemes kadastra apzīmējums Nr.6042 
004 0077; Telpu Nr.3, 5,2 m2 platībā, c.Andzeļi, “Ausekļi”, ēkas kadastra apzīmējums 
Nr.6044 005 3337 001, zemes kadastra apzīmējums Nr.6044 005 3337; Telpu Nr.97, 3,8 
m2 platībā, Alejas ielā 15A, Dagdā, ēkas kadastra apzīmējums Nr.6009 001 0268 001, 



 

zemes kadastra apzīmējums 6009 001 0268.   
2. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā 

(patapinājumā) līdz 2035.gada 31.augustam zemes gabalu daļu tehnisko iekārtu 
izvietošanai c.Konstantinova, Saules ielā 1, zemes kadastra apzīmējums Nr.6076 004 
3158; c.Andrupene, Skolas ielā 3, zemes kadastra apzīmējums Nr.6042 004 0077; 
c.Andzeļi, “Ausekļi”, zemes kadastra apzīmējums Nr.6044 005 3337; Alejas ielā 15A, 
Dagdā, zemes kadastra apzīmējums 6009 001 0268.  

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu novada pašvaldības 
vārdā parakstīt dokumentus, saistībā ar 1. un 2.punktā minētajiem objektiem. 

 
 

11. § 
Par nekustamā īpašuma „Lapas”, Ezernieku pagastā, pirkuma līgumu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Lapas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, 
izsole netiks rīkota, jo 22.05.2013. tika saņemts pieteikums no M.B. pilnvarotās personas J.E. 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Lapas”, Ezernieku pag., 
Dagdas nov., kā arī pamatojoties uz Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 
14.pantu (2) daļu, 
atklāti balsojot: par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par 

nekustamā īpašuma „Lapas”, Ezernieku pag., Dagdas novadā, pārdošanu M.B. par 
nosacīto cenu Ls 1 390,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit lati, 00 santīmi). 

2. Pārtraukt 2013.gada 05.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.7-2/13/1. 
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un vienošanos par nekustamā 

īpašuma nomas līguma pārtraukšanu parakstīšanai. 
 
 

12. § 
Par domes lēmuma „Par tehniskā projekta izstrādi Dagdas TIC ēkas būvniecībai” 

atcelšanu  
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Sakarā ar nekustamā īpašuma Skolas ielā 6, Dagdā, iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Dagdas tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu „Par tehniskā projekta 
izstrādi Dagdas TIC ēkas būvniecībai” (protokols Nr.10, 23.§). 
 
 

13. § 
Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā  

/Ziņo J.Tukiša/ 
 



 

13.1.  G.V. 
 

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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 400,00 apmērā. 
2. Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu pielikuma teksts nav izpaužams, jo tas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

13.2. A.B. un E.M. ģimenei 
 
Debatēs piedalās: P.Vaičulis, S.Antonovs. 
 

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 – 11 (V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, V.Petrovskis, D.Platacis, 
V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), pret – 1 (S.Antonovs), 
atturas – 1 (J.Ornicāns),  Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt ģimenei vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā Ls 600,00 apmērā un otrai 

personai nodrošināt pašvaldības institucionālo sociālās aprūpes pakalpojumu. 
2. Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu pielikuma teksts nav izpaužams, jo tas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 
 
Administratīvais akts pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

14. § 
Par dzīvokļa jautājumu risināšanu 

/Ziņo J.Tukiša/ 
 
14.1. par dzīvokļa piešķiršanu A.V. 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2013.gada 14.maija lēmumu par 
dzīvokļa piešķiršanu A.V., 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izīrēt A.V. pašvaldībai piederošo 2-istabu dzīvokli Nr.5 Alejas ielā 34, Dagdā, Dagdas 

nov.,  uz 5 (pieciem) gadiem. 



 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar 
A.V. 

                                                                                                                                                                                                           
 
14.2. par Domes lēmuma par dzīvojamās platības piešķiršanu A.G. atcelšanu 
 

Sakarā ar Asūnes pagasta pārvaldes iesniegto informāciju par to, ka A.G. līdz šim nav 
ieradusies pašvaldībā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz viņai piešķirto pašvaldības 
dzīvokli Kalna ielā 1-8, Asūnē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 4)punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Atcelt Dagdas novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu „Par dzīvojamās platības 
piešķiršanu”, protokols Nr.1, 25.§.  

 
 

15. § 
Par dalību ELFLA  projektu konkursa pasākumā  
„Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Saskaņa ar Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr.783 „Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 15.09.2008. 
noteikumiem Nr.755 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam 
„Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piedalīties ELFLA atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ar projektu 
„Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un 
labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sēta” un tā teritoriju” ar kopējām 
projekta izmaksām Ls 165 407,85, t.sk.: 
1.1. projekta attiecināmās izmaksas Ls 136 700,71; 
1.2. neattiecināmās izmaksas  Ls 28 707,14. 

2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un neattiecināmo izmaksu finansēšanu, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē uz 10 gadiem. 

 
 

16. § 
Par sadarbību ar SIA „LER-8” 

/Ziņo G.Malinovska/ 
 

Pašvaldībā 07.05.2013. tika saņemts SIA „LER-8” 02.03.2013. paziņojums, kurā ir 
izteikts piedāvājums pirkt laikraksta „Ezerzeme” papildus eksemplārus pēc tirgus vērtības – 
0,22 Ls/gab. vai ar 03.06.2013.  pārtraukt sadarbības līgumu. 

Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā 21.05.2013. un pieņemts lēmums atteikties 
pirkt laikraksta „Ezerzeme” papildus eksemplārus pēc tirgus vērtības – 0,22 Ls/gab. un ar 
3.jūniju  pārtraukt sadarbības līgumu. 



 

 Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 
27)punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pārtraukt ar 2013.gada 3.jūniju starp SIA „LER-8”, reģ.  Nr.51503017321, un Dagdas 

novada pašvaldību 2013.gada 2.janvārī noslēgto sadarbības līgumu Nr.DNP/4-1.5/13/9.  
2. Juridiskajai nodaļai līdz 31.05.2013. sagatavot parakstīšanai Vienošanos par līguma 

pārtraukšanu. 
 

 
17. § 

Par būvniecības atļauju SIA „Experience” 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Dagdas novada pašvaldībā  23.05.2015. saņemts SIA „Experience”, reģ. Nr.  

iesniegums ar lūgumu atļaut veikt lauksaimniecības noliktavas ēkas būvniecības un 
piebraucamo ceļu izbūves darbus uz pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Dagdas pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 6054 003 0065.   

Saskaņā ar 30.04.2013. starp Dagdas novada pašvaldību un SIA „Experience” 
noslēgtā zemes nomas līguma Nr.DNP/4-1.9/13/21  5.2.2.punktu noteikts, ka nomnieks ir 
tiesīgs veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu un spēkā esošajiem 
būvnormatīviem. Dagdas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam Dagdas pagasta 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 003 0065 izmantošanas mērķis ir 
lauksaimniecības teritorija, kas pieļauj lauksaimniecības ēku apbūvi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā 
teritorijā, kā arī likuma 41.panta pirmās daļas 4)punktu,   
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut SIA „Experience” veikt lauksaimniecības noliktavas ēkas  un piebraucamā ceļa 

izbūvi uz pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Dagdas novada Dagdas pagastā ar kadastra 
apzīmējumu 6054 003 0065. 

2. Būvniecības projektu saskaņot Dagdas novada būvvaldē un būvniecību veikt atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. 

 
 

18. § 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
18.1. "Magones", Konstantinovas pagastā 
 

Izskatot J.B. un SIA "NORTON PLUS", reģ. Nr. 40103352840, juridiskā adrese 
Bērzaunes iela 6A, Rīga, kurus pārstāv pilnvarota persona A.K., 23.04.2013. iesniegumu par 
īpašuma “Magones” 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 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 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Magones”, Konstantinovas pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Magones” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 

004 0169 (1,4 ha), nosaukumu "Magonīši-1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

3. Piešķirt no īpašuma “Magones” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 
6076 002 0134 (13,1 ha) un 6076 004 0170 (1,1 ha), nosaukumu "Jaunmagones-1”, 
saglabājot tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, 
kods 0101. 

4. 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. 
 
18.2.  "Upes", Dagdas pagastā 
 

Izskatot J.L., kuru uz Dagdas novada bāriņtiesas 17.04.2013. pilnvaras Nr.169. pamata 
pārstāv Z.M., 30.05.2013. iesniegumu par zemes lietojuma "Upes" 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 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 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1.  Piekrist zemes lietojuma "Upes", Dagdas pagastā, sadalei, izveidojot trīs īpašumus: 
1.1. izveidot zemes gabalu, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6054 004 

0076 001 un piecas saimniecības ēkas, 0,7 ha platībā, noteikt tam nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, piešķirt īpašuma 
nosaukumu "Upes", saglabāt iepriekšējo adresi - "Upes", Neikuri, Dagdas pag., Dagdas 
nov.  

1.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0076 atlikušajai daļai noteikt platību 
- 5,6 ha,  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 
0101, izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu "Tīrumi". 

1.3. sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6054 003 0026 divos zemes gabalos - 3,6 
ha un 3,4 ha. Izveidotajam zemes gabalam ar 3,6 ha platību noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101, un to iekļaut īpašumā "Tīrumi". 
Izveidotajam zemes gabalam ar 3,4 ha platību  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201, izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
"Jaunupes". 

2. 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 un Zemes vienību sadales shēmas uz 
2 lapām. 
 
 
18.3.  "Vecdārzi",  Svariņu pagastā 
 

Izskatot SIA "Balttaks", reģ. Nr. 40003518437, juridiskā adrese Staiceles iela 17-46, 
Rīga, 27.05.2013. iesniegumu par īpašuma “Vecdārzi” sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru 
kabineta2006.gada 20.jūnij 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist zemes īpašuma “Vecdārzi”, Svariņu pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Vecdārzi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

6090 005 0070 (7,19 ha), nosaukumu "Vistiņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

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

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
18.4. "Avenes", Bērziņu pagastā 
 

Izskatot A.J. 27.05.2013. iesniegumu par īpašuma “Avenes” 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Avenes”, Bērziņu pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Avenes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 

007 0106 (12,6 ha), nosaukumu "Mežkalni", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

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

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
18.5. "Cīruļi",  Ezernieku pagastā 
 



 

Izskatot P.D., kura vārdā rīkojas G.G., pilnvara Nr.158., izdevusi zvērināta notāre Evija 
Paļuma 2013.gada 17.janvārī, 28.05.2013. 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 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Cīruļi”, Ezernieku pagastā, sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Cīruļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 009 

0079 (2,1 ha), nosaukumu "Bērzmalas”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

3. Piešķirt no īpašuma “Cīruļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056 009 
0049 (2,3 ha), nosaukumu "Pabērzi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

4. 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. 

 
 

19. § 
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
19.1. P.P.,  Bērziņu pagastā  
 
 Izskatot P.P. 17.05.2013. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2013.gada 31.maiju P.P. zemes nomas tiesības  uz pašvaldībai piekritīgiem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6050 004 0199 (1,5 ha), 6050 004 0198 (0,6 ha) un 
6050 004 0424 (0,7 ha). 

2. 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. 
 
19.2. V.L.,  Bērziņu pagastā  
 
 Izskatot V.L. 09.05.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 

 
1. Izbeigt ar 2013.gada 1.jūniju V.L. zemes nomas tiesības  uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6050 003 0422 -  1,3 ha platībā.  
2. 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. 
 
19.3. A.D., Ezernieku pagastā  
 
 Izskatot A.D. 30.04.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu un 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2013.gada 1.jūniju A.D. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 6056 004 0441 - 16,3 ha platībā.   
2. 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. 
 

 
20. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
 J.G., Konstantinovas pagastā 
 
 Izskatot J.G. 16.05.2013. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu",   
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt J.G. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 
004 0172 (2,1 ha), 6076 004 0416 (4,3 ha) un 6076 004 0417 (0,7 ha) no 2013.gada 
30.marta  uz 20 (divdesmit) gadiem. 

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

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

21. § 
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 Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, 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. Andrupenes pagasts I.M. 6042 008 0247 0,45 10 
2. Andrupenes pagasts z/s „Zaļmuiža” 6042 006 0259 0,93 10 

3. Andrupenes pagasts A.T. 6042 008 0246 1,25 10 

4. Andrupenes pagasts P.Z. 6042 008 0088 1,8 5 

5. Andzeļu pagasts I.Č. 6044 005 0247 0,6 20 
6. Andzeļu pagasts z/s „Ezermala” 6044 003 0118 5,4 25 
7. Andzeļu pagasts A.P. 6044 005 0078 0,6 25 

8. Bērziņu pagasts P.F. 6050 004 0198 
6050 004 0424 

0,6 
0,7 

10 

9. Bērziņu pagasts Dz.V. 6050 003 0422 1,3 10 
10. Bērziņu pagasts z/s „Krastiņi” 6050 004 0384 

6050 004 0114 
6050 005 0062 

2,5 
1,0 
0,4 

10 

11. Bērziņu pagasts L.M. 6050 003 3359 
 

6050 002 0058 

0,5  
(daļa no z.g.) 

2,1 

10 

12. Ezernieku pagasts K.Z. 6056 006 0025 0,3  
(daļa no z.g.) 

50 

13. Konstantinovas 
pagasts 

A.N. 6076 003 0313 1,1 15 

14. Konstantinovas 
pagasts 

L.G. 6076 004 0202 0,4 10 

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

  
 Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 14 lapām. 
 
 

22. § 
Par zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšanu 



 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
1. Dagdas novada dome izskatīja I.D. 14.05.2013. iesniegumu par zemes nomas tiesību 

piešķiršanu uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056  009 0027 Ezernieku pagastā. 
2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka ar Dagdas novada 

domes sēdes 2012.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.5., 30.§) I.D. ir izbeigtas lietošanas 
tiesības un noteikts, ka ir jāizmanto nomas pirmtiesības līdz 2013.gada 29.maijam.  

3. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2005.gada 
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, 
J.Ornicāns, V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, 
P.Vaičulis, A.Viškurs), pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
3.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I.D. par zemes gabala Ezernieku pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 6056  009 0027, 14,0 ha kopplatībā, nomu uz 10 (desmit) gadiem 
lauksaimniecības vajadzībām. 

3.2. Noteikt, ka nomas tiesības stājas spēkā ar 2012.gada 30.maiju.  
3.3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.  
3.4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas                                    

līgumu  ar I.D. 
4. 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. 
 

 
23. § 

Par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
23.1. ar kadastra apzīmējumu 6044 003 0066 
 
 Izskatot V.S. 15.04.2013. 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
  Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 003 0066 Andzeļu pagastā, 
īpašuma nosaukumu "Pumpuriņi".  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
23.2. ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0193 
 

Izskatot O.P. 28.05.2013. 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, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0193 Svariņu pagastā, 
īpašuma nosaukumu "Smuidras".  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

24. § 
Par pašvaldībai piekritīgās zemes apakšnomu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 Izskatot A.J. 13.05.2013. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu 
apakšnomā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut A.J. nodot G.Z. apakšnomā zemes gabalu Andrupenes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6042 004 0331  0,4 ha platībā uz 3 (trīs) gadiem. 
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. 
 
 

25. § 
Par adreses piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 Izskatot SIA "Jaunpūpoli", reģistrācijas Nr.40003373206, juridiskā adrese 
"Jaunpūpoli", Ezernieku pag., Dagdas nov., 20.05.2013. iesniegumu un pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 
noteikumi" 2.9. punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0065 un uz tās atrodošām būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 6056 004 0065 001, 6056 004 0065 002 , 6056 002 0065 003, 6056 
004 0065 004, kā arī ar tām funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6056 004 
0352 001, 6056 004 0519 001 un 6056 004 0087 001, piešķirt adresi: "Jaunpūpoli", Ezernieki, 
Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV-5692. 
 
 

 
26. § 

Par  zemes gabalu platību precizēšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 



 

 Sakarā ar kadastra datu neatbilstību kartē iezīmētajām platībām un pamatojoties uz  
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Precizēt Dagdas novada teritorijā šādu zemes gabalu platības: 
 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā teritorija Kadastra apzīmējums Precizētā platība 
( ha) 

1. Andrupenes pagasts 6042 008 0247 0,45 

2. Dagdas pilsēta 6009 001 0333 0,0194 
3. Bērziņu pagasts 6050 004 0114 1,0 
4. Bērziņu pagasts 6050 003 0026 0,9 

 
Pielikumā:  Zemes gabalu robežu shēmas. 
 
 

27. § 
Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
27.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0122, Asūnes pagastā 
 
 Izskatot J.N. 17.05.2013. iesniegumu un pamatojoties uz  likuma „Par 
pašvaldībām”15.panta  pirmās daļas 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”, 2013.gada 27.martā apstiprināto  Dagdas novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Zemes vienībai Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0122 3,9 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
  
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
27.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 005 012,  Asūnes pagastā 
 
 Izskatot L.N. 17.05.2013. iesniegumu un 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”, 2013.gada 27.martā apstiprināto  Dagdas novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam,  



 

atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
 Zemes vienībai Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0123 2,03 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
27.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0164, Andrupenes pagastā 
 
 Izskatot SIA "Dubņagu muiža", reģ. Nr. 40103446188, juridiskā adrese Brīvības iela 
24, Krāslava, Krāslavas nov., 22.04.2013. iesniegumu un 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”, 2013.gada 27.martā apstiprināto  Dagdas novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
  Zemes vienībai  Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0164 3,9 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotas dabas 
teritorijas, kods 0503. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 
27.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0433, Andrupenes pagastā 
  
 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”, 2013.gada 27.martā apstiprināto  
Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
  Pašvaldībai piederošai zemes vienībai  Ezernieku ielā 5, Andrupenē, Andrupenes 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 004 0433,  0,1662 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601 
 
 

28. § 
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali Asūnes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 



 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.pantu, Ministru 
kabineta 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.10. 
punktu,  
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Asūnes pagasta Asūnē ar kadastra 

apzīmējumu 6046 004 0313, atdalot no tās 0,04 ha lielu platību ciemata notekūdeņu 
pārsūknēšanas stacijas uzturēšanai.  

2. Atdalītajam zemes gabalam : 
2.1. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve, kods 1201; 

2.2. piešķirt adresi - Krasta iela 1A, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV 5676. 
3. Zemes vienībai, uz kuras paliek dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0313 

001 : 
1.1. noteikt platību 0,09 ha; 
1.2. saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo 

māju apbūve, kods 0601; 
1.3. saglabāt iepriekšējo adresi - Krasta iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV 

5676. 
 
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0313 sadales shēma. 
 
 

29. § 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 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 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas likuma  25.panta pirmo daļu,   
atklāti balsojot:  par – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2013.gada 30.maiju I.F. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6042 007 0094,  22,3 ha platībā, Andrupenes pagastā.  
2. Noteikt, ka līdz 2013.gada 30.decembrim bijušajai zemes lietotājai 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. 
 

30. § 



 

Par telpu iznomāšanu Valsts ieņēmumu dienestam 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Izskatot  Valsts ieņēmumu dienesta, reģ.Nr.90000069281, juridiskā adrese: Smilšu iela 1, 

Rīga, LV-1978, 2013.gada 27.marta iesniegumu, 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 – 13 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Krūmiņš, J.Ornicāns, 
V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), 
pret – nav, atturas – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Ar 2013.gada 1.jūliju noslēgt Telpu nomas līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu, 

reģ.Nr.90000069281, un nodot nomas lietošanā nedzīvojamās telpas  ar kopējo platību 
46,2 – Nr.1 (11,9 m2), telpu Nr.16 (11,5 m2), telpu Nr.17 (13,4 m2) un gaiteņa daļu (9,40 
m2), kas atrodas Dagdas pilsētā, Daugavpils ielā 8, uz laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

2. Noteikt telpu nomas maksu 1,50 Ls/m² mēnesī plus PVN, papildus nomas maksai 
Nomnieks maksā par patērēto elektroenerģiju. 

3. Juridiskajai nodaļai līdz 05.06.2013. sagatavot Telpu nomas līgumu parakstīšanai. 
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt Telpu nomas līgumu. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:05. 
 
Sēdes vadītājs 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs                                                                                             V.Stikuts 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                                M.Badūne 
 
Sēdes protokols parakstīts 2013.gada 31.maijā. 



 

 



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv 

Dagdā 
 

APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada domes 

2013.gada 29.maija sēdē 
(protokols Nr.9, 4.§) 

 
 

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm 
 

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu 
 

I Vispārīgie jautājumi 
 
1. Šī kārtība nosaka kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, balsojot par 

pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, 
izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja 
vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām. 

2. Kārtība ir Dagdas novada domes (turpmāk - Dome) pieņemts iekšējs normatīvs akts. 
3. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, 

izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja 
vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par 
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. 

4. Balsu skaitīšanu organizē Domes noteikta balsu skaitīšanas komisija, kas sastāv no 
3(trijiem) komisijas locekļiem. 

5. Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaita tiek atspoguļota balsošanas gaitas protokolā. 
 

II Vēlēšanu zīme 
6. Vēlēšanu zīmes formāts - A5. 
7. Vēlēšanu zīmes obligātās sastāvdaļas: 

7.1. domes vēlēšanu zīmes numurs; 
7.2. datums un vieta; 
7.3. pašvaldības domes deputāta vārds un uzvārds; 
7.4. amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm; 
7.5. vieta amata kandidāta vārdam un uzvārdam; 
7.6. atzīmes „par” un „pret” izdarīšanas lauks pretim katram amata kandidāta vārdam un   

uzvārdam; 
7.7. norāde, kā vēlēšanu zīmē izdarāma atzīme par kandidātu; 
7.8. paskaidrojums par zīmes aizpildīšanas kārtību; 
7.9. zīmoga vieta. 

8. Dome apstiprina vēlēšanu zīmes paraugu (1.pielikumā – Vēlēšanu zīmes paraugs). 
9. Vēlēšanu zīmē amatam izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi tiek ierakstīti pieteikšanas 

secībā. 



 
III Vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība 

 
10. Vēlēšanu zīmē deputātam jāizdara atzīme attiecībā uz katru amata kandidātu. 
11. Deputāts pretī amata kandidāta vārdam, uzvārdam izdara atzīmi „+” kolonnā „par”, ja 

atbalsta minēto amata kandidātu vai kolonnā „pret”, ja neatbalsta minēto amata kandidātu. 
12. Deputātam vēlēšanu zīmē ir jāizdara atzīme kolonnā „par” vai kolonnā „pret” attiecībā 

pret katru pieteikto amata kandidātu. 
13. Deputāts vēlēšanu zīmē izdara tikai vienu atzīmi („par” vai „pret”) katram pieteiktajam 

amata kandidātam. 
14. Vēlēšanu zīmē atzīme „par” drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret vienu no pieteiktajiem 

amata kandidātiem. 
 

IV Balsošanas kārtība 
 

15. Pēc amatam izvirzīto kandidātu pieteikšanas tiek izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju 
sagatavošanai atbilstoši apstiprinātajam paraugam. 

16. Vēlēšanu zīmes sagatavo balsu skaitīšanas komisija. 
17. Pēc vēlēšanu zīmju sagatavošanas, katram deputātam balsošanai tiek izsniegta sagatavotā 

un apzīmogotā vēlēšanu zīme. 
18. Vēlēšanu zīme tiek apzīmogota ar pašvaldības zīmogu. 
19. Balsošanas telpā drīkst uzturēties tikai balsotāji, balsu skaitīšanas komisija un balsu 

skaitīšanas komisijas uzaicinātas personas. 
20. Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret 

jaunu vēlēšanu zīmi, par ko tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitas protokolā. 
21. Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts ir nodevis vēlēšanu zīmi balsu 

skaitīšanas komisijai. 
 

V Balsu skaitīšanas kārtība 
 

22. Pēc balsošanas pabeigšanas, balsu skaitīšanas komisija, saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro 
derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs. 

23. Vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, ja: 
23.1. vēlēšanu zīme nav apzīmogota; 
23.2. vēlēšanu zīme nav salasāma vai vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāmas; 
23.3. vēlēšanu zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba; 
23.4. ja nav ievērota vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība (III sadaļa). 

24. Balsu skaitīšanu turpina tikai ar derīgajām vēlēšanu zīmēm. 
25. Atbilstoši derīgajām vēlēšanu zīmēm, tiek skaitīts par katru amata kandidātu saņemto 

balsu skaits. 
26. Balsojuma rezultāts tiek ierakstīts balsošanas gaitas protokolā (2.pielikumā – Balsu  

skaitīšanas protokols). 
27. Balsošanas gaitas protokolā tiek ierakstīts katra deputāta balsojums. 
28. Balsošanas gaitas protokols ir publiski pieejams. 
29. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta balsojumu. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības 
Domes priekšsēdētājs                                                                                            V.Stikuts 

 
 



1.pielikums 
Dagdas novada domes 

2013.gada 29.maija sēdē apstiprinātajai  
Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm 

 
 

 
 

DAGDAS NOVADA DOME 
 

VĒLĒŠANU ZĪME Nr. ....... 
 

Datums:  _________________________                                              Vieta: ____________________ 
 

Domes deputāts: Vārds, UZVĀRDS 
 
 

Balsošana par Dagdas novada domes  
_______________________ amatam izvirzītajiem kandidātiem 

 
 

 PAR PRET 

Vārds, UZVĀRDS   
Vārds, UZVĀRDS   
Vārds, UZVĀRDS   

 
 

 
! Vēlēšanu zīmē attiecībā uz katru amata kandidātu jāizdara  
atzīme + kolonnā "PAR", ja atbalstāt konkrēto amata kandidātu,  
vai kolonnā "PRET", ja neatbalstāt konkrēto amata kandidātu. 
 
! Vēlēšanu zīmē atzīme "PAR" drīkst būt izdarīta ne vairāk kā 
pret vienu no pieteiktajiem amata kandidātiem. 
 

z.v. 
 

 
 

 
 

 
 
 



2.pielikums 
Dagdas novada domes 

2013.gada 29.maija sēdē apstiprinātajai  
Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm 

 
 

Balsošanas gaitas protokols 
________________ 

(vieta) 
______.gada ______________                                                                                   Nr._____ 
 
Par _________________________________________________________________ 
 
 

Balsu skaitīšanas komisija: 
 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
 
Balsu skaitīšanas komisijas uzaicinātas personas: 
 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
 

______________________________________________ amatam pieteiktie kandidāti: 
 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
 

Balsojumā piedalās Dagdas novada domes deputāti: 
 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 
7. _________________________________ 
8. _________________________________ 
9. _________________________________ 
10. ________________________________ 
11. ________________________________ 
12. ________________________________ 
13. ________________________________ 
14. ________________________________ 
15. ________________________________ 
 
 
 
 



Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm „Par__________________________________ 
________________________________________”  Dagdas novada domes deputātiem tiek 
izsniegtas šādas vēlēšanu zīmes: 
 
Nr. 
p.k. 

Deputāta vārds, uzvārds Izsniegtās vēlēšanu 
zīmes Nr.  

Deputāta paraksts par 
vēlēšanu zīmes saņemšanu 

 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

 
Atkārtota vēlēšanu zīme tiek izsniegta Dagdas novada domes deputātiem: 
 

1. __________________________________ zīme Nr. ________ paraksts ________________ 

2. __________________________________ zīme Nr. ________ paraksts ________________ 

3. __________________________________ zīme Nr. ________ paraksts ________________ 

.... 

 
Pēc balsošanas pabeigšanas (datums, laiks) tiek konstatētas: 
 
Derīgas vēlēšanu zīmes     _________ 
 
Nederīgas vēlēšanu zīmes _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs: 
 

Nr. 
p. 
k. 

 
Deputāta vārds, uzvārds 

Zī
m

es
 N

r. _______________ 
_______________ 

(amata kandidāta 
vārds, uzvārds) 

 

_______________ 
_______________ 

(amata kandidāta 
vārds, uzvārds) 

 

_______________ 
_______________ 

(amata kandidāta 
vārds, uzvārds) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

KOPĀ: PAR PRET PAR PRET PAR PRET 
      

 
 

Balsojuma rezultāts: 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Balsu skaitīšanas komisija: 
 

1. ___________________________________________ paraksts ______________________ 

2. ___________________________________________ paraksts ______________________ 

3. ___________________________________________ paraksts ______________________ 
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