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

2014.gada 20.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Aivars Arnicāns (no plkst. 15:05), Aivars Platacis, Aivars Plotka (līdz plkst.
15:15), Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube,
Raitis Azins, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks
Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, nekustamā
īpašuma speciālists Valērijs Masjuks, ceļu meistars Aivars Belkovskis, pagastu pārvalžu
vadītāji (pielikumā saraksts), Dagdas novada informatīvā izdevuma redaktore Dace
Leonoviča.
Nepiedalās –
5 deputāts: Sandra Viškure (atvaļinājumā), Anatols Viškurs, Raimonds Nipers un Viktors
Krūmiņš (sakarā ar pamatdarba pienākumu veikšanu), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu
dēļ).
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā.
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, pirkuma līguma slēgšanu.
3. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2014.
4. Par grozījumiem pašvaldības transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos.
5. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem 2014.gada pavasara-vasaras
periodā.
6. Par traktora piekabes iegādi Svariņu pagasta pārvaldei.
7. Par finansējuma piešķiršanu.
8. Par Ezernieku SN kultūras pasākumu plānu 2014.gadam.
9. Par dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
10. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
11. Par zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam.
12. Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu.

13. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
14. Par adreses piešķiršanu.
15. Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
16. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem "Dzilnas" un "Piekalni"
Andrupenes pagastā.
18. Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Vārpas” Andrupenes pagastā.
20. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
21. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Sēdes vadītājs R.Azins ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildus trīs jautājumus:
- Par grozījumiem pašvaldības lēmumos.
- Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
- Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā.
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Iekļaut Dagdas novada domes 2014.gada 20.februāra sēdes darba kārtībā
papildus trīs jautājumus –
22. Par grozījumiem pašvaldības lēmumos.
23. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
24. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā.

1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā
/Ziņo K.Murāne/
1.1. par nekustamo īpašumu “Ratnieki”, Dagdas pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 Zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas
(Zaķes) 2014.gada 10.februāra paziņojumu izpildu lietā Nr.00758/028/2013, kurā tiek lūgts
sniegt ziņas par A.R. zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma “Ratnieki”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.6054 005 0104, parādu un uzaicināts pašvaldībai
iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Piedzīt no A.R. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 207,52 (EUR
140,93 – nesamaksātā nodokļa summa; EUR 66,54 – nokavējuma nauda) apmērā par

nekustamo īpašumu – “Ratnieki”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 6054 005
0104, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
1.2. par nekustamo īpašumu “Dzerkaļi”, Asūnē, Asūnes pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 Zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas
(Zaķes) 2014.gada 10.februāra paziņojumu izpildu lietā Nr.00758/028/2013, kurā tiek lūgts
sniegt ziņas par A.R. zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma “Dzerkaļi”, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.6054 004 0005, parādu un uzaicināts pašvaldībai
iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas”
- nav, NOLEMJ :
Piedzīt no A.R. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 196,38 (EUR
152,79 – nesamaksātā nodokļa summa; EUR 43,59 – nokavējuma nauda) apmērā par
nekustamo īpašumu – “Dzerkaļi”, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.
6054 004 0005, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
1.3. par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 3A, Dagdā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31 Zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas
2014.gada 04.februāra pieprasījumu izpildu lietā Nr.00831/031/2013, kurā tiek lūgts sniegt
ziņas par SIA „Tectolat” zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 3A,
Dagdā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.6009 0020151, parādu un uzaicināts pašvaldībai
iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas”
- nav, NOLEMJ :
Piedzīt no SIA „Tectolat”, reģ.Nr.42403017553, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu EUR 3647,33 (EUR 2597,29 – nesamaksātā nodokļa summa; EUR
1050,04 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo īpašumu – Daugavpils ielā 3A, Dagdā,

Dagdas novadā, ar kadastra Nr.60090020151, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
1.4. par nekustamo īpašumu „Ceļtekas”, Meža ielā 16, Porečje, Bērziņu pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kas paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas
2014.gada 23.janvāra pieprasījumu izpildu lietā Nr.00082/029/2014, kurā tiek lūgts sniegt
ziņas par A.K. zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma „Ceļtekas”, Meža ielā 16,
Porečje, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr.60500030086, parādu un uzaicināts
pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas”
- nav, NOLEMJ :
Piedzīt no A.K. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 7,73 (EUR
7,- – nesamaksātā nodokļa summa; EUR 0,73 – nokavējuma nauda) apmērā par nekustamo
īpašumu – „Ceļtekas”, Meža ielā 16, Porečje, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
Nr.60500030086, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
2.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, pirkuma līguma slēgšanu
/Ziņo K.Murāne/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā izsole
netiks rīkota, jo 10.02.2014. tika saņemts pieteikums no L.N. par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā, kā arī
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta(2) daļu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas”
- nav, NOLEMJ :
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt nomaksas līgumu uz 6
(sešiem) mēnešiem par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā,
pārdošanu L.N. par nosacīto cenu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).
2. Pārtraukt 2013.gada 30.septembrī noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr.DNP/41.8/13/46.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nomaksas līgumu parakstīšanai.
3.§

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2014.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2013.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2014.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.
4.§
Par grozījumiem pašvaldības transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar jaunu divu pasažieru autobusu VW Crafter iegādi un mikroautobusa
Renault Master nodošanu Andrupenes pagasta pārvaldei, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. No 2014.gada 1.marta veikt sekojošus grozījumus Dagdas novada pašvaldības
Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumos (apstiprināts Dagdas novada
pašvaldības domes 2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 5.p., 5.Pielikums):
1.1. papildināt 1.punktu ar Dagdas novada pašvaldības pasažieru autobusa VW Crafter
pakalpojuma izcenojumu– 0,46 EUR/km + PVN (21%), kas kopā sastāda 0,56 EUR/km;
1.2. svītrot 1.punktā Dagdas novada pašvaldības mikroautobusa Renault Master
pakalpojumu;
1.3. papildināt 4.punktu ar Andrupenes pagasta pārvaldes mikroautobusa Renault Master
pakalpojuma izcenojumu – 0,40 EUR/km + PVN (21%), kas kopā sastāda 0,48 EUR/km;
1.4. papildināt 4.punktu ar Andrupenes pagasta pārvaldes pasažieru autobusa VW Crafter
pakalpojuma izcenojumu – 0,46 EUR/km + PVN (21%), kas kopā sastāda 0,56 EUR/km;
2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Transportlīdzekļu maksas pakalpojumu
izcenojumus ar grozījumiem no 01.03.2014. jaunā redakcijā.
Pielikumā: Izcenojumi ar grozījumiem no 01.03.2014. uz 2 lapām.
5.§
Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem
2014.gada pavasara-vasaras periodā
/Ziņo A.Belkovskis/

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, pamatojoties uz
Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts
aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobežojumi” 2.1., 3.2., 4.2. punktiem,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (M.Ļevkova),
NOLEMJ :
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem 2014. gada pavasara –
vasaras periodā no 01.04.2014. līdz 31.10.2014.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
2.1. Andrupenes pagasta teritorijā:
1-1 Biža – Astašova
1-2 Lītaunieki – Biža
1-3 Kraukļi – Stankeviči
1-15Andrupene – Malka
1-20 Grabova – Malka

2.3. Asūnes pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne
3-3 Meņģi – Račeva
3-4 Ferma – Ormija
03-4 Upes iela Asūnes ciematā
2.5. Dagdas pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda
5-5 Purpļi – Vecdome
5-6 Purpļi – Beitāni
5-8 Dižskābarži – Vecdome
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš
2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
7-5 Murāni – Aleksandrova
7-9 Eisaki – Konstantinova
7-11 Lemeši – Valteri
7-12 Eisaki – Sivergols
7-14 Sčedrati – Noviki
2.9. Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2.4. Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – Morozovas vect. kapi
2.6. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži
6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-34 Pontogi – Cvikļi
2.8. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
2.10. Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža

3. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:

4.

5.

6.
7.
8.
9.

3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-41 Aksjonova – Basaligi;
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km
Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
4.1. Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spogeva.
Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
5.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi;
6-13 Šusti – Makeiki;
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā.
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus pirms
noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
Publicēt paziņojumu par kustības ierobežojumiem pašvaldības mājaslapā, informatīvajā
izdevumā „Dagdas novada ziņas”, laikrakstos „Ezerzeme”, „Latvijas Vēstnesis” un
noteikt, ka tie stājas spēkā 10 dienā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī.
Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.
Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
6.§
Par traktora piekabes iegādi Svariņu pagasta pārvaldei
/Ziņo A.Belkovskis/

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktā noteikto
pašvaldības funkciju izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk.
ielu un ceļu uzturēšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Atļaut Svariņu pagasta pārvaldei iegādāties piekabi traktoram MTZ 80 pašvaldības ceļu
uzturēšanai un citu pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) EUR 5950,- (pieci tūkstoši deviņi simti
piecdesmit euro) Svariņu pagasta pārvaldei traktora piekabes iegādei.
7.§
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
7.1. apkures katla nomaiņai Skolas ielā, Dagdā

Sakarā ar to, ka apkures katls tūrisma informācijas centra (TIC) ēkā Skolas ielā 6,
Dagdā, ir sabojājies, ņemot vērā tā kalpošanas laiku (9 gadi), nepieciešamību nomainīt ar
jaunu katlu un veikt remontu esošajam katlam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 6204,- (seši tūkstoši divi simti četri euro) jauna apkures
katla iegādei, uzstādīšanai un vecā apkures katla demontāžai un remontam ēkā Skolas ielā
6, Dagdā.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt TIC izdevumus (kods 04.900) par
6204 euro.
7.2. F.Trasuna fabulu krājuma izdošanas līdzfinansēšanai
Sakarā ar Latgales Kultūras centra izdevniecības lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 100
euro izcilā valstsvīra un priestera F.Trasuna 150 gadu jubilejai veltītās grāmatas izdošanai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) EUR 100,(viens simts euro) Latgales Kultūras centra izdevniecībai F.Trasuna fabulu krājuma
izdošanas līdzfinansējumam.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Latgales kultūras centra izdevniecībai 100 euro grāmatas
līdzfinansēšanai.
7.3. K.Raudives 105.gadadienas pasākuma organizēšanai
Sakarā ar Asūnes pamatskolas lūgumu piešķirt finansējumu 300 euro novadnieka –
rakstnieka, filozofa, parapsihologa – K.Raudives 105.gadadienas sarīkojuma organizēšanai un
iesniegto izdevumu tāmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) EUR 300,(trīs simti euro) Asūnes pamatskolai K.Raudives 105.gadadienas sarīkojuma
organizēšanai.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Asūnes pagasta pārvaldei
Vispārējās izglītības izdevumus (kods 09.200) par 300 euro.

7.4. Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2013” pasniegšanas norisei
Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 200 euro
gada balvas „Boņuks 2013” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kā arī
pašvaldības pārstāvju dalību pasākumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā
nepiedalās deputāts A.Arnicāns, NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) EUR 200,(divi simti euro) SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” Latgaliešu kultūras gada balvas
„Boņuks 2013” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 200 euro minētā pasākuma
finansiālam atbalstam.
7.5. M.V. dzejoļu grāmatas izdošanai
Sakarā ar Dagdas iedzīvotājas M.V. lūgumu piešķirt finansējumu viņas dzejoļu
grāmatas „Nāc uz gaišāko krastu” izdošanai un iesniegto izmaksu tāmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) EUR
534,00 (pieci simti trīsdesmit četri euro) M.V. dzejoļu grāmatas izdošanas finansēšanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Visual Studio” 534 euro par minētās grāmatas izdošanu
saskaņā ar faktūrrēķinu.
7.6. fondam „Sibīrijas bērni”
Sakarā ar nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni”” lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas
„Sibīrijas bērni” tulkošanu un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika
tēvi” veidošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) EUR
100,00 (viens simts euro) grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanas un izdošanas krievu
valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi” veidošanas līdzfinansēšanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt nodibinājumam „Fonds „Sibīrijas bērni”” 100 euro lēmuma
1.punktā minētajam mērķim.
8.§

Par Ezernieku SN kultūras pasākumu plānu 2014.gadam
/Ziņo I.Plesņa/
Sakarā ar Ezernieku Saietu nama iesniegto papildināto kultūras pasākumu plānu
2014.gadam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3) punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
balsošanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, NOLEMJ :
Apstiprināt Ezernieku Saietu nama kultūras pasākumu plānu 2014.gadam jaunā redakcijā.
Pielikumā: Pasākumu plāns uz 1 lapas.
9.§
Par dzīvokļa Daugavpils ielā 9-3, Dagdā, ierakstīšanu zemesgrāmatā
/Ziņo V.Masjuks/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Dzīvokļa
īpašuma likumu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1.
2.
3.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Daugavpils ielā 9, Dagdā, kadastra apzīmējums 6009 501 5002, dzīvokļa
īpašumu Nr.3 un kopīpašuma 4758 / 54378 domājamo daļu.
Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam V.Masjukam pieteikt dzīvokļa inventarizāciju
un veikt nepieciešamās darbības īpašuma reģistrēšanai.
Izdevumus, saistītus ar īpašuma noformēšanu, segt no pašvaldības budžetā Vides un
tautsaimniecības nodaļas izdevumiem plānotajiem līdzekļiem.
10.§
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/

10.1. "Graši", Dagdas pagastā
Izskatot R.G. 03.02.2014. iesniegumu par īpašuma “Graši” 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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Graši”, Dagdas pagastā, sadalei.

2. Piešķirt no īpašuma “Graši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 003
0076 (1,4 ha), nosaukumu "Lejas Bērziņi", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
10.2. "Aigari" Andrupenes pagastā
Izskatot G.F. 03.02.2014. iesniegumu par īpašuma “Aigari” 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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Aigari”, Andrupenes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Aigari” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 007
0083 (1,8 ha), nosaukumu "Grāvīši", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
10.3. "Rubiņi", Ezernieku pagastā
Izskatot S.R. 23.01.2014. iesniegumu par īpašuma “Rubiņi” 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 2006.gada 20.jūnija oteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Rubiņi”, Ezernieku pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Rubiņi” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056
002 0161 (19,34 ha) un 6056 002 0163 (5,73 ha), nosaukumu "Rubiņi 1", nosakot tiem
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 protokolam uz 1 lapas.
10.4. "Ēdene", Andzeļu pagastā
Izskatot N.O. 17.02.2014. iesniegumu par īpašuma “Ēdene” 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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Ēdene”, Andzeļu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ēdene” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6044 005
0261 (0,91 ha), nosaukumu "Soči", saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
11.§
Par zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot SIA „Myrtillus", juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, 10.02.2014.
iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Piekrist atdalīt no SIA "Myrtillus" nekustamā īpašuma "Ņikiti" zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6046 005 0270, 0,9 ha platībā, un pievienot to SIA "Myrtillus" īpašumam
"Liellauži".
2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods
0101.
12.§
Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
12.1. uz zemes vienības 6056 009 0041

Sakarā ar zemes īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemei ar īpašuma kadastra numuru 6056 009 0041,
Ezernieku pagastā, nosaukumu "Vējoņi".
12.2. uz zemes vienības 6054 004 0144
Izskatot J.R. 30.01.2014. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu īpašumam un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6054 004 0144, Dagdas pagastā, nosaukumu
"Ruskuļi".
Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
13.§
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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” un 2013.gada 27.martā
apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0123, Dagdas pagastā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
2. Zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6092 001 0157, Šķaunes pagastā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
14.§
Par adreses piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/

Izskatot Akciju sabiedrības "Sadales tīkls", juridiskā adrese Klusā iela 2, Daugavpils,
31.01.2014. iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.septembra
noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Transformatoru apakšstacijai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0447
- piešķirt adresi Skolas iela 4B, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687;
- piešķirt īpašuma nosaukumu „Transformatoru apakšstacija TP-7130”.
Pielikumā: Ēkas izvietojuma shēma uz 1 lapas.
15.§
Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi", juridiskā adrese Gogoļa iela 3,
Rīga, 03.02.2014. iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma"
24.pantu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma "V606" ar kadastra numuru 6080 004 2002, Ķepovas
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6080 005 2001, 4,2 ha platībā, iekļaujot
to atsevišķā jaunizveidotā īpašumā ar nosaukumu "Autoceļš V606".
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 005 2001 saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
16.§
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes nomas
tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

1.

Administratīvā teritorija

Asūnes pagasts

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

O.P.

6046 004 0168

Platība Nomas
(ha)
termiņš
(gadi)

4,0

10

2.
3.
4.

Konstantinovas pagasts
Ķepovas pagasts
Ķepovas pagasts

P.V.
D.P..
M.P.

6046 004 0209
6076 004 0246
6080 002 0072
6080 004 0237

0,1
1,4
5,1
7,0

10
10
10

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokolam uz 4 lapām.
17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem "Dzilnas" un "Piekalni",
Andrupenes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot SIA "Kvintesence", reģ. Nr.42403023757, juridiskā adrese Raiņa iela 16A,
Ludza, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un
31.punktu, 2009.gada 3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9.
punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem "Dzilnas" un
"Piekalni" Andrupenes pagastā, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6042 001 0070, 6042
001 0020, ko veicis sertificēts zemes ierīkotājs Mārīte Romanovska, sertifikāts Nr.
AA000000025.
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 10,0 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Dzilnas” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.2, projektētā platība 13,4 ha) saglabāt nosaukumu “Piekalni" un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. Būvēm, kas
atrodas uz šī zemes gabala, saglabāt adresi "Piekalni", Zundi, Andrupenes pag., Dagdas
nov., LV 5687.
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 protokolam uz 1 lapas.
18.§
Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot J.L., personas kods …, deklarētā adrese …..., kuru uz Dagdas novada
bāriņtiesas 17.04.2013. pilnvaras Nr 169. pamata pārstāv Z.M., 07.02.2014. iesniegumu ,
konstatēts:
- ar Dagdas pagasta zemes komisijas 10.02.1997. lēmumu Nr.4 J.L. tika atzītas zemes
īpašuma tiesības uz 6,11 ha zemes. J.L. ir izveidoti trīs īpašumi: "Upes", īpašuma kadastra

Nr.6054 004 0076, platība - 0,7935 ha, "Jaunupes", īpašuma kadastra Nr.6054 003 0111,
platība 3,58 ha un "Tīrumi", īpašuma kadastra Nr.6054 004 0312, platība - 8,25 ha.
Izpērkamā zemes platība ir 6,5135 ha no īpašuma "Tīrumi", tās kadastrālā vērtība ir
1408,47 euro vai 18,7 rudzu vienības.
- zeme J. L. piešķirta lietošanā ar Dagdas pagasta padomes 27.10.1994. lēmumu Nr.5 un
atrodas lietošanā pilnus 19 gadus. Atbilstoši iesniegumam pievienotajām darba
grāmatiņām, J.L. darba stāžs lauksaimniecībā ir 35 gadi. Saskaņā ar MK 22.09.2008.
noteikumu Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi"
6.punktu, samaksas apmēra samazinājums par zemes lietošanas laiku ir 2% par katru
gadu, bet ne vairāk kā 25%. Samaksas samazinājums par katru lauksaimniecībā nostrādāto
gadu ir 2,5%, bet ne vairāk kā 25%.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
"Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Noteikt samaksas apmēra samazinājumu 50% apmērā par J.L. lietošanā piešķirtās zemes
“Tīrumi” daļu 6,5135 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 protokolam uz 1 lapas.
19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Vārpas”, Andrupenes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot Z.S., kura pārstāv īpašuma "Vārpas" īpašnieci U. K. uz notariāla akta pamata
(izdevis zvērināts notārs Kristīne Logina 2014.gada 10.februārī), 11.02.2014. iesniegumu un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Vārpas" zemes vienību sadalei:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0030 sadalīt divos zemes gabalos 5,1
ha un 6,2 ha platībā
1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0031 sadalīt divos zemes gabalos 4,4
ha un 2,0 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz īpašuma "Vārpas" zemes robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Veikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu precizēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par Dagdas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu",
apstiprinātiem 2013.gada 27.martā (domes sēdes protokols Nr.5., 1.§), kā arī ievērot
noteiktās zemesgabalu dalīšanas prasības.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums pievienots sēdes protokolam uz 1 lapas.
Pielikumā: Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6042 010 0030 un 6042 010 0031
sadales shēma.
20.§
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Izbeigt ar 2014.gada 28.februāri zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:
Nr.
p.k.

Administratīvā teritorija

Nomnieks

Kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

6092 006 0109
6092 006 0110
6056 006 0198

1,8
2,3
3,0

1.

Šķaunes pagasts

J.J.

2.

Ezernieku pagasts

Ļ.Š.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmumi pievienoti sēdes protokolam uz 2 lapām
21.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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”,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemi saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

6056 006 0096
6056 006 0198
6092 001 0157

3,6
3,0
0,8

10

1.

Ezernieku pagasts

A.P.

2.

Šķaunes pagasts

M.T.

2. Pilnvarot attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumus.

10

Lēmumi pievienoti sēdes protokolam uz 2 lapām
22.§
Par grozījumiem pašvaldības lēmumos
/Ziņo V.Masjuks/
22.1. Andzeļu pagasta padomes lēmumā
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem un saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka,
ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Izdarīt grozījumus Andzeļu pagasta padomes 31.08.2006. lēmumā (protokols Nr.8.
5.§) "Par adrešu piešķiršanu adresācijas objektiem" un izteikt šādā redakcijā:
„ 1. Piešķirt adresācijas objektiem sekojošas adreses:
Adrese

...
"Lauši", Kulakova,
Andzeļu pagasts

Īpašnieks

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Būvju kadastra
apzīmējumi

V. R.

6044 005 0047

6044 005 0047 001
6044 005 0047 003
6044 005 0047 004

...
22.2. Dagdas pagasta padomes lēmumā
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem un saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, kas
nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
Izdarīt grozījumus Dagdas pagasta padomes 18.06.2003. lēmumā (protokols Nr.8.,
2.§) "Par adrešu apstiprināšanu" un izteikt šādā redakcijā:
„ Apstiprināt adrešu sarakstu:
Adrese

...

Īpašnieks

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Būvju kadastra
apzīmējumi

"Sarkankalni", Ustje,
Dagdas pagasts
…
„Ābeles”, Dagdas Muiža,
Dagdas pagasts

A. P.

6054 005 0062

6054 005 0062 001
6054 005 0062 003
6054 005 0062 006

K. B.

6054 001 0093

6054 001 0093 001
6054 001 0093 003
6054 001 0093 004
6054 001 0093 006
6054 001 0093 007
6054 001 0093 009

23.§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
/Ziņo R.Azins/
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 11.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A.G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta b)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :
1. Izīrēt A. G. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 1-istabu (Nr.3) 11,27 m2 platībā un
½ domājamo daļu no koplietošanas telpām (virtuve, tulatete - duša, koridors) dzīvoklī
Nr.3 mājā „Palejas”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.G..
24.§
Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā
/Ziņo P.Tukišs/
Dagdas novada pašvaldībā 18.02.2014. saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”,
reģistrācijas numurs 40003356530, iesniegums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas pārreģistrāciju sakarā ar izmaiņām nosaukumā. Iesniegumam pievienots Uzņēmumu
reģistra 11.02.2014. lēmums Nr.6-12/16447/1 par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā –
firma mainīta no akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” uz valsts akciju sabiedrība
„Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra
noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 38.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 6.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ :

1. Pārreģistrēt Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 17.decembrī Akciju sabiedrībai
„Latvijas autoceļu uzturētājs” izsniegto Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Nr.1 atradnei „Lielmeži” uz Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”
vārda.
2. Izsniedzot atļauju, pieprasīt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pilnvarotajam pārstāvim
dokumentu, kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva par Bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas grozījumiem 71,15 euro apmērā, kas ieskaitāma Dagdas novada
pašvaldības pamatbudžetā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst. 16:30.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 24.februārī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 20.februāra sēdē
sēdes protokols Nr.5, 3.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2013.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2014.
(saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini"
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" ar grozījumiem, kas stājās spēkā ar 01.01.2014.)

Vispārējās izglītības iestādes
Nr.

EKK

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2013.gadā
(EUR):

1

2

3

1.1 1000 Atlīdzība:
1.1.1.
1.1.2.

1100
1200

Darba samaksa, piemaksas (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta;
prēmijas, naudas balvas u.c. maksājumus (EKK 1148, 1170),

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI,
kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1.2. 2000 Preces un pakalpojumi:

Pirmsskolas izglītības iestādes

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Asūnes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Šķaunes
pamatskola

Konstantinovas

sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Ezernieku PII

Andrupenes PII
"Avotiņš"

Pavisam
KOPĀ:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

147 902

76 391

23 083

59 419

52 606

39 680

32 078

199 335

49 157

62 386

742 037

118 022

61 562

18 627

47 107

42 108

31 120

25 334

158 849

39 614

50 356

592 699

29 880

14 829

4 456

12 312

10 498

8 560

6 744

40 486

9 543

12 030

149 338

84 172

23 030

20 764

24 431

16 246

20 991

4 031

84 328

7 547

9 770

295 310

1.2.1.

2100

Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ārvalstu - EKK 2120);

1 015

303

9

88

0

94

0

109

0

0

1.2.2.

2200

Pakalpojumi (izņemot EKK 2262, 2270)

62 322

12 234

10 590

16 416

7 252

12 393

3 233

64 571

4 180

5 494

1 618
198 685

1.2.3.

2300

Krājumi, materiāli un energoresursi (izņemot EKK 2322; 2363; 2390)

20 382

10 349

10 165

7 763

8 687

8 357

798

19 648

3 317

4 276

93 742

1.2.4.

2400

Grāmatas un žurnāli

453

1.3. 5000 Pamatkapitāla veidošana:
1.3.1.

5233

7 779

Bibliotēku fonds

144

2 053

0

0

164

253

307

785

147

356

0

202

50

0

7 779

2 053

0

253

785

356

202

0

0

101 474

43 847

84 103

69 637

61 027

36 311

283 663

56 704

76

70

63

49

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

2.

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2014.

3.

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

4.

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī (EUR):

48,05

59,13

5.

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī (LVL):

33,77

41,56

416
576,57

143
709,61

576,93

1 201,47

1 105,35

1 245,45

48,08

100,12

92,11

103,79

33,79

70,37

64,74

72,94

25
1 452,44

150

0

0

239 853

1.

39

1 265
11 428

0

11 428

72 156 1 048 775
30

988,48

1 453,95

121,04

157,59

121,16

200,43

82,37

85,07

110,76

85,15

140,87

57,89

R.Azins

2 405,20

1 061

1 891,09

Sagatavoja: I.Tukiša, 6 5681715

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

0

0

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr.5, 4.§)

Dagdas novada pašvaldības
transportlīdzekļu maksas pakalpojumu izcenojumi
(ar grozījumiem no 01.03.2014.)
Nr.

1.

2.

Iestādes
nosaukums

Dagdas novada
pašvaldība

Aleksandrovas
internātpamatskola

Transportlīdzekļa tips

Transportlīdzekļa marka,
modelis, reģ.Nr.

Vietu
skaits

Izlaid.
gads

Izcenojums (Ls/km)

Izcenojums (EUR/km)

bez
PVN

PVN
(21%)

ar
PVN

bez
PVN

PVN
(21%)

ar
PVN

autobuss pasažieru

VW Crafter,
JL 8101

19 + 1

2013.

0,32

0,07

0,39

0,46

0,10

0,56

vieglais
pasažieru

Chevrolet Captiva,
GO 3331

6+1

2007.

0,28

0,06

0,34

0,40

0,08

0,48

kravas

VW Transporter,
FP 4563

2+1

1996.

0,22

0,05

0,27

0,31

0,07

0,38

vieglais
pasažieru

VW Passat,
EV 9735

4+1

1995.

0,24

-

-

0,34

-

-

vieglais
pasažieru

VW Transporter,
GB 6782

8+1

2001.

0,28

-

-

0,40

-

-

autobuss
pasažieru

Mersedes Benz Sprinter,
GK 295

16 + 1

1997.

0,32

-

-

0,46

-

-

autobuss
pasažieru

VW Crafter,
HL 8035

19 + 1

2010.

0,32

-

-

0,46

-

-

3.

Asūnes pagasta
pārvalde

vieglais pasažieru

VW Sharan,
GE 4204

6+1

1999.

0,23

0,05

0,28

0,33

0,07

0,40

4.

Andrupenes
pagasta pārvalde

vieglais pasažieru

Opel Zafira,
FF 2677

6+1

2004.

0,20

0,04

0,24

0,28

0,06

0,34

5.

6.

Bērziņu pagasta
pārvalde

vieglais
pasažieru

Citroen Berlingo, GC
4826

4+1

2006.

0,20

0,04

0,24

0,28

0,06

0,34

mikroautobuss

Renault Master,
FS 4902

15 + 1

2006.

0,28

0,06

0,34

0,40

0,08

0,48

autobuss pasažieru

VW Crafter,
JL 8104

19 + 1

2013.

0,32

0,07

0,39

0,46

0,10

0,56

autobuss

Mitsubishi L300,
FN8514

8+1

1997.

0,20

-

-

0,28

-

-

Vieglā automašīna

Ford Galaxy,
GS 7199

4+1

2001.

0,16

-

-

0,23

-

-

Mercedes Benz,
EJ 8603

14 + 1

2002.

0,30

-

-

0,43

-

-

autobuss

Setra, HF 2848

52 + 1

1993.

0,60

-

-

0,85

-

-

Ezernieku pagasta mikroautobuss
pārvalde

7.

Konstantinovas
pagasta pārvalde

pasažieru autobuss

Setra S211 HD,
HG 7506

40 + 1

1993.

0,64

-

-

0,91

-

-

8.

Ķepovas pagasta
pārvalde

autobuss pasažieru

Mercedes Benz,
FS 8340

16 + 1

2006.

0,39

-

-

0,55

-

-

9.

Svariņu pagasta
pārvalde

mikroautobuss

VW Transporter,
FN 4953

8+1

2005.

0,28

-

-

0,40

-

-

autobuss

Setra 213, GS 3764

39 + 1

2007.

0,55

-

-

0,78

-

-

vieglais pasažieru

Audi A6, GL 9979

4+1

2007.

0,28

-

-

0,40

-

-

mikroautobuss

VW Caravella,
EZ 79130

7+1

1995.

0,25

0,05

0,30

0,36

0,08

0,44

10.

Šķaunes pagasta
pārvalde

Transporta pakalpojumiem līdz 50 km papildus apstiprinātajam izcenojumam par 1 km tiek piemērots laika tariffs :
1,00 Ls/h vai 1,42 EUR/h bez PVN, kas sastāda 1,21 Ls/h vai 1,72 EUR/h ar PVN (21%).
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr.5, 8.§)

EZERNIEKU SAIETU NAMA
kultūras pasākumu plāns 2014.gadam
(papildināts)
Datums

Pasākums

Norises vieta

12.01.

Baltinavas teātra izrāde latgaliešu valodā.

Ezernieku SN

25.01.

Atpūtas vakars.

Ezernieku SN

15.02.

Groziņu vakars veltīts Valentīndienai.

Ezernieku SN

08.03.

„As ar sovu meilū raizī, raizī...” sieviešu dienai
veltīts pasākums

Ezernieku SN

15.03.

„Lai ķīsis Ežezerā nesnauž”. Copes sacensības

Ežezers

25.03.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Piemiņas akmens
Ezerniekos

12.04.

Folkloras kopu skate.

20.04.

„Ripo, ripo, oliņa” Lieldienu pasākums.

Ezernieku SN

08.05.

2.pasaules kara upuru piemiņas brīdis.

Ezernieku brāļu kapi

10.05.

Māmiņu dienai veltīts pasākums.

Ezernieku SN

30.05.

„Lai pukst mana sirsniņa....” Bērnības svētki.

Ezernieku SN

23.06.

„Juoņeits kuopa ūzulā...” Jāņu ielīgošana.

Ezernieku estrādē

29.06.

Pēterdiena Jaundomē.

Jaundomes muiža

21.-27.07.

Dalība Dagdas novada 5 gadu jubilejas pasākumos

Krāslava

Dagdas novads

„Annas Dagdā”.

09.08.

Dalība pasākumā „Zavaļinka” Svariņos.

23.08.

Ludviga diena.

Ezernieku SN

27.09.

„Miķelītis liels puisītis” Miķeļdienas pasākums.

Ezernieku SN

18.11.

Pasākums veltīts LR proklamēšanas gadadienai.

Ezernieku SN

25.12.

Ziemassvētku diskotēka.

Ezernieku SN

31.12.

Vecā gada pavadīšana. Diskotēka.

Ezernieku SN

Diskotēkas.

Ezernieku SN

Visu gadu

Svariņi

