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
Ezernieku pagastā

Nr. 2

2015.gada 20.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Darba kārtība:
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu janvārī februārī.
2. Par aktualizētās Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam „Rīcības
plāna” un „Investīciju plāna” apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā.
4. Par pašvaldības dalību Zivju fonda programmas projektu konkursā.
5. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.
6. Par finansējuma piešķiršanu.
7. Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem 2015.gada pavasara-vasaras periodā.
8. Par ceļu fonda izlietošanas programmas 2014.-2016.g. aktualizēšanu.
9. Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2015.gadam.
10. Par Asūnes FVP telpu iznomāšanu K.Jevstrahina ģimenes ārsta praksei.
11. Par Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumiem.
12. Par Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
13. Par maksas noteikšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā.
14. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2015.
15. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos.
16. Par Ezernieku pagasta pārvaldes apkures maksas noteikšanu.
17. Par nomas maksas samazināšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.
18. Par tehniskā projekta izstrādi apkures katlu nomaiņai Mičurina ielā 12A, Dagdā.
19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 28-4, Dagdā, atsavināšanu.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsolēm:
20.1. „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā;
20.2. „Mauriņi”, Andrupenes pagastā;
20.3. „Olūti”, Šķaunes pagastā.
21. Par kārtību, kādā pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem.
22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
23. Par pašvaldības iepirkumu plāna apstiprināšanu 2015.gadam.
24. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Vārpas” Konstantinovas pagastā.
26. Par zemes nodošanu apakšnomā.

27. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
28. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
29. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
30. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
31. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
32. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības V.Z. Dagdas pagastā.
33. Par zemes nomas tiesību pāreju.
34. Par pašvaldības neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu.
35. Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada Dagdas pilsētā.
36. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu.
37. Par atbrīvošanu no ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas.
38. Par Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā.
39. Par medījumu dzesētavas nodošanu lietošanā.
40. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
41. Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par parāda piedziņu no J.B..
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis,
Anatols Viškurs, Maija Ļevkova, Oksana Kosarevska, Olga Golube, Raimonds Nipers, Raitis
Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts (līdz plkst. 16:25), Vladislavs
Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs Ligita Nagļa, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra
Tukiša, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu speciālists Juris Priluckis,
zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Asūnes un Ķepovas pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure,
Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Bērziņu un Šķaunes pagastu pārvalžu
vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Svariņu
pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
1 deputāts: Irēna Gžibovska (slimības dēļ).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par
piekrišanu furfurola ražotnes būvniecībai Dagdas novadā un ierosina balsot par sēdes darba
kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu :
42. Par piekrišanu furfurola ražotnes būvniecībai Dagdas novadā.

1.§
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu
izpildes gaitu janvārī - februārī
/Ziņo I.Pauliņš/
Atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu janvārī - februārī.

2.§
Par aktualizētās Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam „Rīcības
plāna” un „Investīciju plāna” apstiprināšanu
/Ziņo L.Nagļa/
Pamatojoties uz 2012. gada 16. oktobrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto un Ministru kabinetā
2014.gada 23.septembrī apstiprināto informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās
attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt aktualizētās Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
„Rīcību plānu” un „Investīciju plānu”.
2. Pieņemt zināšanai aktualizētās Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
situācijas analīzes daļu „Degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz
3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm”.
3. Aktualizēto Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam „Rīcību plānu”,
„Investīciju plānu” un „Degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz
3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm” nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijai.
4. Informēt sabiedrību pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” par veiktajiem grozījumiem Dagdas
novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam „Rīcību plānā” un „Investīciju plānā”.

3.§
Par pašvaldības dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu
konkursā
/Ziņo L.Nagļa/
Projekts “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”
Mērķis: stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai jauniešu piederīguma apziņu, kas
stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīves veidu, darba tikumu, un tādu
neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšanu, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību,

sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību
garīgi, intelektuāli un emocionāli.
Mērķauditorija: 25 Dagdas novada jaunieši (no 13.-17.gadi) (pa 2 jauniešu līderiem no katra
pagasta un 5 Dagdas pilsētas dalībnieki) un 10 jaunatnes darbinieki: novada jauniešu centru
un biedrību vadītāji.
Norises laiks un vieta: ( provizoriski ) 2015.gada 10.-12.jūlijs Dagdas novada jauniešu
iniciatīvu centra ”Parka rozes” teritorija.
Projekta kopējais finansējums - 4000,- EUR.
JSPA finansējums - 4000.00 EUR ( 100 %)
JSPA finansējuma avanss - 3200.00 EUR ( 80%)
Priekšfinansējums - 800.00 EUR ( 20%) (pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas
aģentūra pārskaitīs 30 dienu laikā)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras izsludināto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem,
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” (turpmāk – Projektu konkurss), pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Projektu konkursā
un iesniegt projekta pieteikumu „Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem” ar
kopējām projekta izmaksām EUR 4 000 (četri tūkstoši eiro).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu 20% apmērā jeb
EUR 800 (astoņi simti euro) no pašvaldības 2015.gada budžetā Jauniešu iniciatīvu
centram (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.

4.§
Par pašvaldības dalību Zivju fonda programmas projektu konkursā
/Ziņo L.Nagļa/
Projekts “Zivju resursu pavairošana Galšūnas, Kaitras un Kairišu ezeros”
Paredzamā darbība : zandartu mazuļu ielaišana:
 Galšūnas ezerā- 6000 gab.
 Kaitras ezerā- 5000 gab.
 Kairišu ezerā- 3000 gab.
Projekta kopējās izmaksas: 2 590 EUR
Zivju fonda finansējums: 2 350 EUR
Biedrības „Galšūnmuiža” līdzfinansējums: 100 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 140 EUR
Priekšfinansējums: 2 490 EUR
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu
konkursu „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs,
kuras zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā

arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” (turpmāk tekstā - Pasākums) un Ministru
kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, izskatījusi biedrības
„Galšūnmuiža”, reģ. Nr.40008233707, izteikto piedāvājumu piedalīties kā sadarbības
parteriem un līdzfinansēt zandartu mazuļu ielaišanu Galšūna ezerā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret”
– nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti (R.Azins, V.Stikuts), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu
pavairošana Galšūnas, Kaitras un Kairišu ezeros” ar kopējām izmaksām EUR 2 590.
Piekrist iesaistīt kā projekta sadarbības partneri biedrību „Galšūnmuiža” ar tā
līdzfinansējumu EUR 100 apmērā.
Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 140 apmērā un
priekšfinansējumu no pašvaldības 2015.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai
(kods 06.600) plānotajiem līdzekļiem.

5.§
Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers, V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1
(R.Nipers), „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 ar pielikumiem pavisam uz 15 lapām.

6.§
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
6.1. Fondam „Sibīrijas bērni”
Izskatījusi nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni””, reģ. Nr.40008057169, lūgumu
finansiāli atbalstīt projektu īstenošanu – filmas „Kur palika tēvi?” otrā daļa, projekts
„Runājošā grāmata „Sibīrijas bērni””, ceļojošā izstāde „Sibīrijas bērni” – pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,00 (divi simti euro) Fondam „Sibīrijas
bērni” projektu īstenošanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Fondam „Sibīrijas bērni” 200 euro lēmuma 1.punktā minētajam
mērķim no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
6.2. karalienes Martas figūras atliešanai
Izskatījusi Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības, reģ. Nr.40008005063, lūgumu
finansiāli atbalstīt karalienes Martas (Lietuvas pirmā karaliene, kas ir Aglonas Madalānu
pilskunga meita) figūras atliešanu, kas būs piemineklis vēsturiskajai baltu vienībai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 1 deputāts (V.Stikuts), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,00 (divi simti euro) karalienes Martas
figūras atliešanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai 200 euro lēmuma
1.punktā minētajam mērķim no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem
Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem
(kods 08.400).
6.3. Nikodema Rancāna balvai
Izskatījusi Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības, reģ. Nr.40008005063,
ierosinājumu iedibināt Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem un
lūgumu finansiāli atbalstīt balvas izgatavošanu un ceremonijas norises sarīkošanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 300,00 (trīs simti euro) Nikodema Rancāna
balvas pasniegšanai Latgales izcilākajiem pedagogiem.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrībai 300 euro lēmuma
1.punktā minētajam mērķim no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem
Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem
(kods 08.400).
6.4. biedrībai „OrhidejasS”

Izskatījusi biedrības „OrhidejasS”, reģ. Nr.40008202730, iesniegumu ar lūgumu
piešķirt 200 euro ģitāru iegādei, lai nodrošinātu iespēju bērniem no mazturīgām ģimenēm
apgūt ģitāras spēli, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt biedrībai „OrhidejasS” EUR 200,00 (divi simti euro) ģitāru iegādei no
pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas
sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
2. Finanšu nodaļai apmaksāt rēķinu par ģitāru iegādi biedrībai „OrhidejasS”.

7.§
Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem 2015.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,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 2 (A.Platacis, M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem 2015.gada pavasara –
vasaras periodā no 01.04.2015. līdz 31.10.2015.
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

2.2. 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
2-9 Artjomovka – Krivina
2-10 Kondraši – Froli
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš
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

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
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški

4-17 Moroziki – Morozovasvect. 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:
3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-41 Aksjonova – Basaligi
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km
3.2. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
4. 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.
5. 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;
6-35 M.Žogotova – Pustoška
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
7. Publicēt paziņojumu par kustības ierobežojumiem pašvaldības mājaslapā, informatīvajā
izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, laikrakstā „Ezerzeme” un oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un noteikt, ka tie stājas spēkā 10 dienas pēc publikācijas „Latvijas
Vēstnesī”.
8. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.

9. Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

8.§
Par ceļu fonda izlietošanas programmas 2014.-2016.g. aktualizēšanu
/Ziņo A.Belkovskis/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. un
24.punkta prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizētu Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonda
– līdzekļu izlietošanas vidējā termiņa programmu 2014.- 2016.gadam.
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
Pielikumā: Programma uz 3 lapām

9.§
Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2015.gadam
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu
fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai
Dagdas novadā” 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2015.gadam.
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
Pielikumā: Ceļu fonda sadale uz 1 lapas.

10.§
Par Asūnes FVP telpu iznomāšanu K.Jevstrahina ģimenes ārsta praksei
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Ģimenes ārsta Konstantīna Jevstrahina iesniegumu ar lūgumu iznomāt
Asūnes Feldšeru vecmāšu punkta (FVP) telpas pacientu pieņemšanai, kuras tiks izmantotas 1
reizi mēnesī, ņemot vērā Asūnes pagasta pārvaldes atbalstu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)apakšpunktu un 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta praksei telpas Asūnes FVP Jaunā ielā 2C,
Asūnē, ar 2015.gada 1.martu uz 3 (trīs) gadiem.
2. Noteikt maksu par telpu nomu EUR 5,00 mēnesī.
3. Līgumā paredzēt, ka ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai telpas tiks izmantotas
vienu reizi mēnesī saskaņā ar pieņemšanas grafiku.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot telpu nomas līgumu parakstīšanai.
5. Pilnvarot pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri parakstīt telpu nomas
līgumu ar K.Jevstrahinu.

11.§
Par Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumiem
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumu un telpu nomas no 2015.gada
1.marta.
2. Noteikt, ka noslēgtajos līgumos par skolas sporta zāles izmantošanu noteiktās maksas ir
spēkā līdz līguma termiņam beigām.
3. Noteikt, ka ar 01.03.2015. spēku zaudē Domes 2013.gada 19.septembrī apstiprināto
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksu Dagdas pilsētā 3. un
4.punkts (prot. Nr.16, 5.§, 18.pielikums).
Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

12.§
Par Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi no
2015.gada 21.februāra.
2. Noteikt, ka ar 21.02.2015. spēku zaudē Domes 2013.gada 19.septembrī apstiprinātais
Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.16, 5.§,
2.pielikums).
Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

13.§
Par maksas noteikšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā

/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otrajā un trešajā daļā noteikto, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt maksu par paraksta īstuma apliecināšanu Dagdas novada pašvaldības
institūcijās saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu
– 0,83 EUR + PVN (21%) jeb 1,00 EUR par viena paraksta apliecināšanu.

14.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2015.
/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”, ņemot vērā izglītības iestāžu faktiskos izdevumus pēc
naudas plūsmas 2014.gadā,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2014.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2015.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.

15.§
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2
(A.Plotka, V.Krūmiņš), balsošanā nepiedalās 1 deputāts (V.Višņevskis), Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu sarakstos ar 2015.gada 1.martu:
1.1. Dagdas novada pašvaldības Kancelejas amatu sarakstā ieviest amata vienību “Arhīvists”
uz 0,5 slodzēm, nosakot mēnešalgu EUR 600,- .
1.2. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstā palielināt „Sporta
pasākumu organizatora” slodzi no 0,5 līdz 1 slodzei.
2. Apstiprināt grozījumus Nr.1 Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,
1.

nodaļu un struktūrvienību amatu sarakstos un mēnešalgu likmēs.
Pielikumā: Grozījumi Nr.1 pašvaldības amatu sarakstos uz 1 lapas

16.§
Par Ezernieku pagasta pārvaldes apkures tarifu
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Ezernieku pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2015.gadā plānotajām
izmaksām apkures nodrošināšanai pašvaldības ēkas, kuras daļēji tiek izīrētas vai iznomātas
citām personām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.martu noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu par Ezernieku pagasta
pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem 1,00 EUR par apkurināmās platības
kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā).
2. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
3. Ezernieku pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par
norēķinu kārtību.

17.§
Par nomas maksas samazināšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers, V.Krūmiņš/
Izskatījusi SIA „Dagdas komunālā saimniecība” lūgumu samazināt nomas maksu par
katlu māju Brīvības ielā 29A (par 66%) un Brīvības ielā 3A un 3B (par 50%) sakarā ar
minimālās darba algas palielināšanu, lai saglabātu esošo siltumenerģijas tarifu Dagdas pilsētā,
izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.martu samazināt katlu mājas Brīvības ielā 29A, Dagdā, siltumtrases un
siltummezglu nomas maksu un noteikt nomas maksu EUR 224,- mēnesī + PVN (21 %),
kas kopā sastāda EUR 271,04 mēnesī (gadā – EUR 2 688,- + PVN).
2. Ar 2015.gada 1.martu samazināt dzīvojamo māju Brīvības ielā 3A un 3B, Dagdā, apkures
sistēmas un nedzīvojamo telpu daļu nomas maksu un noteikt nomas maksu EUR136,mēnesī + PVN (21%), kas kopā sastāda EUR 164,56 mēnesī (gadā – EUR 1 632 + PVN).
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai grozījumus Līgumos.

18.§
Par tehniskā projekta izstrādi apkures katlu nomaiņai Mičurina ielā 12A, Dagdā
/Ziņo I.Pauliņš/

Izskatījusi SIA „Dagdas komunālā saimniecība” iesniegto informāciju par katlu mājas
Mičurina ielā 12A, Dagdā, apkures katlu tehnisko stāvokli, tiem ir zems siltumenerģijas
ražošanas jaudas lietderības koeficients (57%) no nepieciešamā, lai nodrošinātu jaunajā
apkures sezonā siltumapgādi pašvaldības iestādēm un dzīvojamajam fondam, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus , t.sk. siltumapgādi,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu tehniskā projekta izstrādei apkures katlu nomaiņai Mičurina ielā 12A,
Dagdā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.

19.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 28-4, Dagdā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 9.pantu, 14.panta
otro daļu, 45.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu pēc adreses Alejas ielā 284, Dagdā, dzīvokļa īpašuma īrniekam A.R..
2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 3 000(trīs tūkstoši euro un
00 euro centi).
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai nosūtīt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas paziņojumu dzīvokļa
īpašuma īrniekam A.R. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdes pārtraukums no plkst. 16:45 līdz plkst. 17:00.

20.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsolēm
/Ziņo I.Pauliņš; V.Krūmiņš/
20.1. „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 19.06.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.10, 11.§),
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi

Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā,
Dagdas novadā, nosacīto cenu EUR 14 200,- (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00
euro centi). / Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus./Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
20.2. „Mauriņi”, Andrupenes pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 20.11.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Mauriņi”, Andrupenes pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.15, 7.§), iepazinusies
ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mauriņi”, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā, nosacīto cenu EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 euro
centi). / Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mauriņi”, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
20.3. „Olūti”, Šķaunes pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 20.11.2014. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.15, 6.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas
novadā, nosacīto cenu EUR 8000,- (astoņi tūkstoši euro un 00 euro centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas
novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.

21.§
Par kārtību, kādā pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” 12.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus izglītojamajiem”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM,
ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu tiesiskumu, publicēt informatīvajā
izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, kā arī ievietot pašvaldības mājaslapā internetā un
izlikt redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3 un paskaidrojuma raksts uz 4 lapām.

22.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.N.
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi V.R. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/19) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu A.N. adresē: “Diānas”, Udrija, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, pamatojoties
uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.N. adresē: “Diānas”, Udrija, Ezernieku pagasts,
Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

23.§
Par pašvaldības iepirkumu plāna apstiprināšanu 2015.gadam
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2015.gadam.
Pielikumā : Iepirkumu plāns uz 2 lapām.

24.§
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
24.1. “Skujnieki”, Svariņu pagastā
Izskatot A.R. 27.01.2015. iesniegumu par īpašuma “Skujnieki” sadali 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,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Skujnieki”, Svariņu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Skujnieki” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090
004 0029 (7,1 ha) nosaukumu “Skujas”
3. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- mežsaimniecības
zeme, kods 02101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.2. “Senču mājas”, Šķaunes pagastā
Izskatot M.J. 27.01.2015. iesniegumu par īpašuma “Senču mājas” sadali 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,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist zemes īpašuma “Senču mājas”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Senču mājas” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6092 006 0017 (5,3 ha), 6092 006 0018 (4,26 ha) un 6092 006 0055 (1,0 ha) nosaukumu
“Bebru grāvis”
3. Zemes vienībām saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.3. “Patmaļi”, Šķaunes pagastā
Izskatot V.G., kuru pārstāv pilnvarota persona A.K. (pilnvara Nr.1422, izdevis
zvērināts notārs Argita Gustafssone 2015.gada 4.februārī), 06.02.2015. iesniegumu par
īpašuma “Patmaļi” sadali 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,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Patmaļi”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Patmaļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
004 0035 (15,8 ha) nosaukumu “Kapeikas”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

25.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
“Vārpas”, Konstantinovas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J.K., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv īpašuma “Vārpas” īpašnieku O. Z., 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,
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vārpas”,
Konstantinovas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6076 005 0031, ko veicis
sertificēts zemes ierīkotājs Kristaps Korde, sertifikāts Nr. BA -315.
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 3,0 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Baltegles” un

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. Zemes
gabalam un uz tā atrodošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0031 001 piešķirt adresi
“Baltegles”, Bronki, Konstantinovas pag., Dagdas nov. Dzēst adresi “Vārpas”, Bronki,
Konstantinovas pag., Dagdas nov.
3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.2, projektētā platība 10,0 ha) saglabāt nosaukumu “Vārpas" un noteikt
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.

26.§
Par zemes nodošanu apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot V.M. 05.02.2015. iesniegumu par atļauju iznomātās zemes nodošanu
apakšnomā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V.M. nodot apakšnomā Ļ.M. zemes gabalus Šķaunes pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6092 004 0075 (6,4 ha) un 6092 004 0038 (11,3 ha) 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.

27.§
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
27.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0068, Andrupenes pagastā
Izskatot SIA “AMG Real Estate Management”, juridiskā adrese Kāpu iela 43,
Jūrmala, 25.01.2015.iesniegumu, konstatēts:
- Andrupenes pagasta īpašumā “Asariņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 001
0068 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.
- Saskaņā ar zemes vienības robežu plāna eksplikāciju, zemes vienības kopplatība ir 8,3 ha,
tajā skaitā 2,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 5,4 ha mežs, līdz ar to dominējošā
zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 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 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0068, Andrupenes pagastā,
īpašumā “Asariņi” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme,
kods 0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0116, Konstantinovas pagastā
Izskatot A.U. 12.02.2015. iesniegumu, konstatēts:
- Konstantinovas pagasta īpašumā “Nogāzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076
001 0116 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.
- Saskaņā ar zemes vienības robežu plāna eksplikāciju, zemes vienības kopplatība ir 11,0 ha,
tajā skaitā 3,6 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 6,4 ha mežs, līdz ar to dominējošā
zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 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 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0116 Konstantinovas pagasta
īpašumā “Nogāzes” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme,
kods 0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

28.§
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot E.S. 11.02.2015. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt E.S. zemes nomas tiesības uz 1,5 ha lielu platību no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 3290, Šķaunes pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

29.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
personīgās palīgsaimniecības paplašināšanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo zemi, saskaņā ar sarakstu:
Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

1. Šķaunes pagasts

V.Š.

6092 006 3290

2. Šķaunes pagasts

J.J.

6092 006 3395

0,5
(daļa no z.g.)
2,5
(daļa no z.g.)
2,1
(daļa no z.g.)

Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

6092 006 3290

Nomas
termiņš
(gadi)
10
10

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Šķaunes pagastu pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

30.§
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
ar I.S., Andzeļu pagastā
Izskatot I.S. 05.02.2015. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana
kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt I.S. zemes nomas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6044
005 0155 (4,3 ha), 6044 005 0156 (0,5 ha) un 6044 005 0157 (0,6 ha) ar 01.04.2015. uz 10
(desmit) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
I.S.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

31.§
Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 26.01.2015. vēstuli Nr.213-L/135 un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās'' 3.panta 2.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība (pašvaldības autoceļš) ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0224
īpašumā ar nosaukumu “Svariņu kapsētas pievedceļš”, Svariņu pagastā, 0,05 ha platībā, ir
piekritīga pašvaldībai.
2. Noteikt, ka zemes vienība (pašvaldības autoceļš) ar kadastra apzīmējumu 6092 004 0064
īpašumā ar nosaukumu “Malcāni - Rubuļu kapi”, Šķaunes pagastā, 0,36 ha platībā, ir
piekritīga pašvaldībai.
Pielikumā Zemes robežu shēmas.

32.§
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības V.Z. Dagdas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot V.Z., 04.02.2015. iesniegumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības un
pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot V.Z. īpašumā bez atlīdzības 704/9462 domājamās daļas no zemes gabala
“Dižskabarži”, Vecdomē, Dagdas pagastā, kadastra apzīmējums 6054 004 0246, dzīvokļa
Nr.11 uzturēšanai. Zemes gabala kopplatība ir 2,13 ha.
2. Dzīvokli no paju sabiedrības “Brīvība” V.Z. ieguvis īpašumā saskaņā ar 1993.gada
23.augusta vienošanos, reģistrētu Dagdas pagasta valdē ar Nr.139.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai vienošanos par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības V.Z..
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.
33.§

Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A.V. un V.V. 06.02.2015. iesniegumus un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 28.02.2015. A.V. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6056 006 0107.
2. Piešķirt V.V. zemes nomas tiesības ar 01.03.2015. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6056 006 0107 3,76 ha platībā uz 10 (desmit) gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt nomas līgumu ar V.V.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

34.§
Par neiznomātas zemes sarakstu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomāto pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto un zemes
reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu sarakstu.
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami mēneša laikā līdz
2015.gada 20.martam.
Pielikumā: Neiznomāto zemes gabalu saraksti uz 10 lapām

35.§
Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada Dagdas pilsētā
/Ziņo J.Priluckis/
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma
uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi.
Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes
reforma pilsētās veicama trijās kārtās.
Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi.
Zemes reformas otrajā kārtā - jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošina
nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai, jāpieņem lēmumi, tai skaitā

atzinumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī
jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana.
Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi
par zemes piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā
piešķirtās zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic
pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas.
Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti
iepriekš minētie darbi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes
pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanu un zemes piederības vai piekritības noteikšanu.
Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” pašvaldībai jāsagatavo
un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes
reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos
noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības
un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas
zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi.
Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Dagdas pilsētā:
Zemes reformas pirmā kārta Dagdas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot
zemes pieprasījumu pieņemšanu Dagdas pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu.
Zemes reformas otrā kārta Dagdas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.oktobrī, Dagdas
pilsētas zemes komisijai izskatot visus līdz 1999.gada 1.oktobrim saņemtos zemes
pieprasījumus un pieņemot atzinumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes
nodošanu īpašumā par maksu pieņemšanu saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 2.panta ceturto daļu.
Zemes reformas trešajās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju
saskaņā ar likumu ''Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās'' 6.panta sesto daļu pabeigti 2009.gada 30.decembrī, bet lēmumu pieņemšana
zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu atbilstoši ''Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma'' 26.panta pirmās
daļas 2.1 apakšpunktam un Administratīvā procesa likuma normām - 2011.gada 30.septembrī.
Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās
zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar
''Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma'' spēkā stāšanas dienu, jo noteica, ka zemes
kadastrālo uzmērīšanu var ierosināt tikai kadastra subjekts, bet uzvedums par pilsētu
administratīvo robežu precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos
Nr.216 ''Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā
arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība''. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas
uzdevumi Dagdas pilsētā pabeigti 2011.gada 30.septembrī.
Ņemot vērā minēto, visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.,
7. un 8.pantā paredzētie darbi Dagdas pilsētā ir pabeigti. Līdz ar ko, atbilstoši likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētā” 5.pantam, zemes reforma Dagdas pilsētā uzskatāma par
pabeigtu.
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk -Likums) nosaka,
ka pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā
(turpmāk -VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes
reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk –Pārskats).

Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Latgales reģionālo nodaļu
atbilstoši Likumam sagatavojusi Pārskatu.
Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma
tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras
noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku
un zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes
kompensācijas un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās
zemes vienības un to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem).
Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta septiņās
sadaļās:
1.Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma
tiesību atjaunošanu" - sadaļā iekļautas 13 zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti
zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”;
2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” -sadaļā iekļautas 6
zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”;
3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”- sadaļā iekļautas 156 zemes
vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”;
4. Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 2 zemes vienības ar
statusu „Valstij piekritīgā zeme”;
5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” - sadaļā nav ierakstu, jo Dagdas pilsētā nav
zemes vienību ar statusu „Publiskie ūdeņi”;
6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” -sadaļā iekļautas 6 zemes
vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”;
7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 15 zemes vienības ar
statusu „Rezerves zemes fonds”.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Dagdas pilsētas teritorijā visām zemesgrāmatā
neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst
pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju VZD uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā visām Dagdas pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar
statusu „Valstij piekritīgā zeme” ir reģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij
pamatojoties uz Ministra kabineta rīkojumiem.
Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apliecināt, ka Dagdas pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process.
2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto
darbu izpildi Dagdas pilsētā. /Pārskats pielikumā uz 11 lapām/
3. Lūgt VZD sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes reformas
pabeigšanu Dagdas novada Dagdas pilsētā.

36.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas atgūšanu
(Ziņo O.Kosarevska)

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo daļu, 2014.gada
18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas
kārtību un apmēru” 2., 5., un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, ņemot vērā
Dagdas novada pašvaldības Sociālā dienesta atzinumu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piemērot samaksu par nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē no
2015.gada 1.marta sekojošām personām:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vārds, uzvārds
J.S.
N.P.
S.S.
I.G.
O.G.
N.H.
I.M.
A.K.
T.K.
J.M.
I.R.
T.K.
R.K.
V.J.
A.P.
A.T.
G.S.

Bērnu skaits
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
3
3
2
3
2
1

Ikmēneša summa
Euro
108,00
216,00
216,00
108,00
108,00
108,00
540,00
108,00
108,00
108,00
108,00
324,00
324,00
216,00
288,00
180,00
108,00

2. Mainoties valsts noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram attiecīgi mainās samaksas
apmērs.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 17 lapām.

37.§
Par atbrīvošanu no ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas
(Ziņo O.Kosarevska)
2014.gada 20.martā Dagdas novada dome pieņēma lēmumu piemērot L.Ņ. samaksu
par N.Ņ. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu. No 2015.gada 19.janvāra N. Ņ.
nodota adoptētāju aprūpē. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta 4.daļa nosaka, ka
“bērna vecākiem ir pienākums gādāt par bērna uzturēšanu vai samaksāt par bērna aprūpes
pakalpojumiem arī tad, ja abiem vecākiem vai vienam no viņiem ar tiesas spriedumu atņemtas

aizgādības tiesības. Šis pienākums nav jāpilda laikā, kad bērns ir nodots adoptētāju aprūpē”.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
No 2015.gada 20.februāra atbrīvot L. Ņ. no samaksas par N. Ņ. nodrošināto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

38.§
Par Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iesaistīšanos
Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk tekstā - Tīkls), lai sekmētu
Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam uzstādīto mērķu sasniegšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” – nav,
„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti (R.Azins, V.Višņevksis) Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Noteikt, ka Tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā koordinēs sporta pasākumu
organizators Jevgēnijs VIŠŅEVSKIS.
2. Noteikt kā atbildīgo politisko amatpersonu par Tīkla pasākumu īstenošanu pašvaldībā
Domes priekšsēdētāja vietnieku Raiti AZINU.
3. Tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzībai izveidot pašvaldības starpsektoru vadības komisiju
šādā sastāvā:
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja – komisijas vadītāja;
Svetlana ILATOVSKA – Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes lietu
speciāliste;
Elita TRŪLE – Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja.
4. Nodrošināt nepieciešamos resursus veselību veicinošo aktivitāšu īstenošanai un atbalsta
sniegšanai Tīkla kritēriju ieviešanai pašvaldībā.

39.§
Par medījumu dzesētavas nodošanu lietošanā
/Ziņo R.Azins/
Sakarā ar iepirkuma „Papildus medījumu dzesēšanas kameras piegāde Āfrikas cūku
mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Dagdas novada administratīvajā teritorijā”

(identifikācijas
Nr.DNP
2014/51)
rezultātā
iegādāto
dzesētavu
LANDIG
LU9000,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 5
deputāti (A.Platacis, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Višņevskis), Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Atļaut nodot medījumu dzesēšanas kameru LANDIG LU9000 lietošanā Dagdas novada
mednieku kolektīvam, kurš iegūs augstāko godalgoto vietu Mednieku sporta spēlēs, kas
notiks 2015.gada 21.februārī Andzeļu pagastā.
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar Mednieku kolektīvu par 1 (vienas) dzesētavas nodošanu
lietošanā.

40.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
un papildatvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1.daļu, Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 3.8.punktu, kā arī saskaņā ar Dagdas novada
pašvaldības nolikuma 19.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā
nepiedalās 3 deputāti (S.Viškure, R.Azins, A.Viškurs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei par darba laika periodu no
2014.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 4.janvārim:
1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra nedēļas – no 2015.gada 2.marta līdz
29.martam (ieskaitot);
1.2. apmaksāto papildatvaļinājumu 10 darba dienas – no 2015.gada 30.marta līdz 14.aprīlim
(ieskaitot).
2. Noteikt, ka S.Viškures prombūtnes laikā Dagdas novada domes priekšsēdētāja
pienākumus pildīs Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.

41.§
Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā par parāda piedziņu no J.B.
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, O.Kosarevska, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (M.Ļevkova), „atturas” – 2
(A.Plotka, A.Gžibovskis), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Vērsties Krāslavas rajona tiesā ar prasības pieteikumu par dzīvokļa uzturēšanas,
apsaimniekošanas izdevumu, komunālo pakalpojumu parāda piedziņu EUR 6603,53
apmērā pret J. B..
2. Lēmumu nosūtīt J. B. uz deklarēto dzīvesvietas adresi: Kalna iela 1-1, Asūne, Asūnes pag.,
Dagdas nov., LV-5676.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Papildus jautājums
42.§
Par piekrišanu furfurola ražotnes būvniecībai Dagdas novadā
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi
Lietuvas
kompānijas
UAB
“V&V
International
System”,
reģ.Nr.302462414, juridiskā adrese: S.Neries 87-81, Viļņa, Lietuva, 2015.gada 17.februāra
vēstuli par ieceri Dagdas novadā uzbūvēt furfurola ražotni 5000 t gadā un darbavietu
nodrošināšanu līdz 100 cilvēkiem, kā arī lūgumu par pašvaldības piekrišanu minētā projekta
īstenošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10)punktu, kurš
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par
bezdarba samazināšanu, un 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist Lietuvas kompānijas UAB “V&V International System” projekta īstenošanai furfurola ražotnes (5000 t/gadā) būvniecība Dagdas novada teritorijā.
Sēdi slēdz plkst. 18:40.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2015.gada 24.februārī

1.1.PIELIKUMS
pie „Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam”

RĪCĪBU PLĀNS
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Plāns ir izstrādāts 7 gadu periodam. Plānā tiek iekļauts konkrētu uzdevumu kopums, kas sekmē attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu. Katram Rīcību plāna
uzdevumam ir norādīts izpildes laiks un atbildīgā iestāde vai nodaļa. Rīcību plānā ievērota sasaiste ar Investīciju plānu, bet ne visos gadījumos. Liela daļa rīcību ir realizējama bez ārēja finansējuma
piesaistes. Rīcību plāns strukturēts atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajai daļai, saglabājot katras rīcības sasaisti ar kādu no prioritātēm. Atbildīgā par rīcību izpildi ir kāda no pašvaldības nodaļām
vai institūcijām, bet īstenošanas procesā, mērķu veiksmīgākai sasniegšanai var iesaistīties ikviens interesents.
PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
STRATĒĢISKAIS
VIRZIENS (SV)
NODRŠINĀT
DAGDAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM
KVALITATĪVU
PAMATIZGLĪTĪBU
UN
VISPĀRĒJO
VIDĒJO, PIEEJAMU
PROFESIONĀLO
IZGLĪTĪBU,
VESELĪBAS
APRŪPI, SOCIĀLOS
PAKALPOJUMUS.
VEICINĀT
NODARBINĀTĪBU
UN IEDZĪVOTĀJU
SOCIĀLO
AKTIVITĀTI
UN
KULTŪRIZGLĪTĪBU

PASĀKUMS

MĒRĶIS (M)

UZDEVUMI

RĪCĪBAS

REZULTĀTS

Pasākums
1:Izglītības
pieejamība:

M1:Iedzīvot
ājiem
pieejama
kvalitatīva
izglītība
mūža
garumā.

U1:Attīstīt un pilnveidot visa
veida formālās izglītības
pieejamību

Nodrošināt mūsdienīgu mācību
aprīkojumu un mācību līdzekļus

U2:Dažādot esošās un
veidot jaunas izglītības
programmas;

Mācību programmu dažādošana

Iegādāts
mūsdienīgs
mācību aprīkojums un
mācību līdzekļi novada
izglītības iestādēm.
Dažādotas
un
pilnveidotas
mācību
programmas

U3:Ieguldīt
resursus
pedagogu konkurētspējas
un
kvalifikācijas
paaugstināšanai;

Skolotāju
prestiža
paaugstināšana.
Nodrošināt
pedagogu tālākizglītību

Nodrošināta
tālākizglītība

U4:Veicināt
bērnu
un
jauniešu
ārpusstundu
aktivitāšu nodarbības;

Mācību iestāžu rekonstrukcija,
veidojot
pievilcīgu
vidi
ārpusstundu
aktivitāšu
veikšanai.

Veikta interešu izglītības
iestāžu rekonstrukcija.

U5:Nodrošināt un dažādot
neformālo izglītību visu
vecuma
grupu
iedzīvotājiem;
U6:Pilnveidot brīvprātīgā
darba un brīvā laika
pavadīšanas iespējas;

Atbilstoši
interesēm
un
pieprasījumam
veidot
neformālās
izglītības
piedāvājumu
Popularizēt brīvprātīgā darba
ieguvumus pieredzes iegūšanā
un savu spēju identificēšanā,
tādējādi stimulējot to pielietot
Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības
piedāvājumu
atbilstoši
pieprasījumam darba tirgū,
pilnveidot sadarbību starp
apmācamajiem un uzņēmējiem
un
veikt
pasākumus
pārkvalifikācijas
iegūšanai

Izveidots
neformālās
izglītības piedāvājums

U7:Veicināt
pieejamību;

mūžizglītības

pedagogu

Veikti
pasākumi
brīvprātīga
darba
popularizēšanai, rīkojot
seminārus un forumus
Attīstīts
kvalitatīvs
mūžizglītības
piedāvājums.

ATBILDĪGĀ
IESTĀDE/NODAĻA

PLĀNOTAIS REZULTĀTA
SASNIEGŠANAS LAIKA
POSMS
Laikā
Laikā
pastāvīgi
līdz 3
līdz 7
gadiem
gadiem

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
BJC
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

X

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
BJC

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
NVO

X
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U8:Nodrošināt iedzīvotājus
ar
daudzveidīgu
un
augstvērtīgu
kultūras
programmu;
U9:Iesaistīt
pilsoniskas
stiprināšanā;

Pasākums
2:Kultūras
attīstība:

M2:Aktīva
kultūras
dzīves
veidošana

strādājošiem
uzlabojot
nodarbinātības spējas.
Veidot augstvērtīgas kultūras
programmas.

Nodrošināta
kultūras
dzīve atbilstoši izaugsmes
tendencēm.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

iedzīvotājus
sabiedrības

Veikt
pasākumus/aktivitātes
sabiedrības iesaistīšanai

Organizējot pasākumus
un veicot nepieciešamās
aktivitātes
Dagdas
novada iedzīvotāji ir
iesaistīti
pilsoniskās
sabiedrības veidošanā un
stiprināšanā.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

U10:Sadarbojoties novada
izglītības iestādēm veikt
sistemātisku un racionālu
resursu izmantošanu;
U11:Attīstīt visa veida
izglītības
iestāžu
infrastruktūru, veidot drošu
un
sakoptu
apkārtējo
teritoriju.
U1:Organizēt
pārrobežu
kultūras pasākumus un
aktivitātes;
U2:uzlabot kultūras iestāžu
infrastruktūru;

Informācijas apmaiņa starp
novada izglītības iestādēm

Racionālāka
izmantošana

resursu

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
NOVADA
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES

X

Mācību
iestāžu
teritoriju
labiekārtošana, veidojot drošu
un pievilcīgu vidi izglītības
iestādēs un tām piegulošās
teritorijās.
Sadarbībā ar Dagdas pilsētas
pašvaldību

Labiekārtotas
Dagdas
novada izglītības iestāžu
teritorijas.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

Nodrošināt kultūras dzīves
izaugsmes
tendencēm
atbilstošu un pievilcīgu kultūras
infrastruktūru.

Labiekārtoti
un
rekonstruēti
Dagdas
novada tautas nami.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
KULTŪRAS IESTĀDES

X

Labiekārtotas
masu
pasākumu organizēšanas
vietas. Izbūvētas jaunas
brīvdabas
estrādes.
Iegādāts
aprīkojums
brīvdabas
pasākumu
organizēšanai.
Labiekārtotas
kultūras
iestāžu teritorijas.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
PAGASTU
KULTŪRAS
IESTĀDĒS

X

U3:veidot
ārpustelpu
atpūtas un izklaides vietas;

U4:iegādāties
nepieciešamo aprīkojumu
un labiekārtot kultūras
iestāžu apkārtējo teritoriju;

Turpināt labiekārtot apkārtējo
teritoriju, radot jaunas iespējas
brīvdabas pasākumu rīkošanai

X

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X
X

4
X
Pasākums
3:Sporta
iespēju
attīstība:

Pasākums
4:Veselības
aprūpe:

Pasākums
5:Sociālie
pakalpojumi:

M3:Sporta
infrastruktūr
as
pilnveidošan
a
un
uzturēšana

M4:Attīstīta
un visiem
novada
iedzīvotājie
m pieejama
veselības
aprūpe.
M5:Pieejami
sociālie
pakalpojumi
.

X
U2:Veidot jaunus sporta
laukumus; sporta zāles

Attīstīt
atbilstošu
infrastruktūru,
daudzfunkcionālus
laukumus

U3:Uzturēt esošo sporta
infrastruktūru.

Sporta bāžu sakārtošana un
attīstīšana, sporta inventāra
iegāde
Sekmēt kvalitatīvu primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
attīstību
Infrastruktūras veidošana

U1:Veicināt Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
(NMP) pieejamību;
U2:Veicināt
draudzīgu
veselības
aprūpes
pakalpojumu pieejamību;
U3: Veicināt sadarbību ar
VSPC Dagda.
U1:Izveidot multifunkcionālu
sociālo pakalpojumu centru
Dagdā;
U2:Pilnveidot
mājas
aprūpes pakalpojumus;
U3:Piesaistīt
Eiropas
struktūrfondu
līdzekļus
centra izveidei;
U4:Veicināt
sabiedrības
iesaisti sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā (NVO u.c).

Pasākums
6:Nodarbinātī
ba:

M6:Darbasp
ējīgo
vecuma
cilvēku
nodarbinātīb
as
veicināšana.

sporta
veidot
sporta

Pilnveidot veselības aprūpes
pieejamību
Veikt uzlabojumus sociālo
iestāžu infrastruktūrā
Jomā strādājošo speciālistu
kvalifikācijas pilnveidošana

U1:Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību;

Pilnveidot esošos un veicināt
alternatīvus sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumus.
Veicināt kompleksu un efektīvu
sociālo jautājumu risināšanu.
Atbalstīt NVO darbību sociālo
jautājumu risināšanā
Veidot jaunas industriālās zonas
un labiekārtot esošās zonas

U2:Radīt labvēlīgu
uzņēmējdarbības
uzsākšanai;

vidi

Degradēto teritoriju sakārtošana
un atgriešana ekonomiskajā
apritē.

U3:Iesaistīt darba
sociālā riska grupu;

tirgū

palīdzēt integrēties sabiedrībā
un darba tirgū, iesaistot dažāda
veida projektos sadarbībā ar
NVO

Uzlabota
pamatskolu
sporta
infrastruktūra.
Izveidoti jauni sporta
laukumi. Izbūvēti jauni
sporta sektori stadionā.
Uzlabota
sporta
infrastruktūra.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

X

Sekmēta
veselības
aprūpes
pakalpojumu
attīstība
Izbūvētas uzbrauktuves
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
Pieejamāka
veselības
aprūpe
Uzlabota sociālo iestāžu
infrastruktūra

NOVADA PAŠVALDĪBA
VESELĪBAS MINISTRIJA

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

NOVADA PAŠVALDĪBA UN
VESELĪBAS MINISTRIJA
SOCIĀLAIS DIENESTS

x

Pilnveidota
paaugstināta
kvalifikācija
Veicināti
pakalpojumi.

un
speciālistu

SOCIĀLAIS DIENESTS

alternatīvi

SOCIĀLAIS DIENESTS

Izveidoti
kompleksi
efektīvi
jautājumu
risināšanas izntrumenti.

SOCIĀLAIS DIENESTS

Izveidotas, labiekārtotas
un
paplašinātas
industriālās
un
degradētās teritorijas.
Izveidotas, labiekārtotas
un
paplašinātas
industriālās
un
degradētās teritorijas.
Darba tirgū tiek integrēta
sociālā riska grupa

NOVADA
SADARBĪBĀ
UZŅĒMĒJIEM

x
x
x
x

x

PAŠVALDĪBA
AR

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

SOCIĀLAIS DIENESTS

x
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U4:Radīt atbilstošas un
elastīgākas
pārkvalificēšanās iespējas;

U5:Izveidot
jauniešu
interesēm un vajadzībām
atbilstošas
informācijas
sistēmas;
U6:Veicināt
jauniešu
nodarbinātību.

Pārkvalificēšanās
iespējas
atbilstoši
darba
tirgū
pieprasītajām un aktuālajām
jomām.
Pilnveidot sadarbību starp
apmācāmajiem un uzņēmējiem.
Izmantot
mūsdienīgu
sabiedrisko diskusiju formas
Stažēšanās un prakšu vietu
skaita
palielināšana.
ES
struktūrfondi, lai mazinātu
jauniešu bezdarbu. Motivācijas
pasākumi izglītības iestādēs.

Nodrošinātas
pārkvalificēšanās
iespējas.

NOVADA PAŠVALDĪBA
NVA
NVO

x

Diskusijās ar jauniešiem
tiek
izmantotas
mūsdienīgas
komunikācijas formas.
Piesaistot
ES
struktūrfondus
samazināts
jauniešu
bezdarbs.

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

x
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PRIORITĀTE 2: SAKĀRTOTA NOVADA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
STRATĒĢISKAIS
VIRZIENS (SV)

PASĀKUMS

MĒRĶIS (M)

UZDEVUMI

RĪCĪBAS

REZULTĀTS

ATBILDĪGĀ IESTĀDE/NODAĻA

PLĀNOTAIS REZULTĀTA
SASNIEGŠANAS LAIKA
POSMS
Laikā
līdz 3
gadiem

NODROŠINĀT
DAGDAS
NOVADA
IEDZĪVOTĀJUS
AR
ATTĪSTĪTU
TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRU
UN
ATBILSTOŠU
AUTOCEĻU
KVALITĀTI

Pasākums
7:Transporta
infrastruktūr
a:

M7: Attīstīta
transporta
infrastruktūr
a
un
efektīva tās
izmantošan
a, kvalitatīvu
autoceļu
nodrošināša
na.

U1:Sakārtot tranzīt ielu
kustību Dagdas pilsētā;

U2:Palielināt melnā seguma
autoceļu īpatsvaru Dagdas
novadā;

U3:Uzlabot
drošību;

satiksmes

Tranzītmaršruta izstrāde

Veikta tranzīta maršruta
rekonstrukcija
un
apvedceļa izstrāde.

NOVADA PAŠVALDĪBA

Veicināt vietējas nozīmes
autoceļu sakārtošanu uzlabojot
iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

Atjaunots ceļu segums.
Noasfaltētas ielas.

NOVADA PAŠVALDĪBA

izbūvēt un rekonstruēt gājēju
celiņus,
ielas
uzlabojot
pārvietošanās iespējas.

Izbūvēti gājēju celiņi un
rekonstruētas
ielas.
Veikta tilta rekonstrukcija.

NOVADA PAŠAVLDĪBA

Turpināt pilnveidot drošas
satiksmes
organizāciju,
izbūvējot veloceliņus

Izbūvēti veloceliņi

NOVADA PAŠVALDĪBA

Uzlabot sabiedriskā transporta
kustību.

Iegādāti autobusi pagasta
iedzīvotāju nogādāšanai
novada centrā.

NOVADA PAŠVALDĪBA

Turpināt
modernizēt
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus.

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
novada teritorijā.

NOVADA PAŠVALDĪBA

Laikā
līdz 7
gadiem

x

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA

x

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠNAS
NODAĻA

x

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA

Veikt
tilta
rekonstrukciju
uzlabojot satiksmes un gājēju
drošību.
U4:Izbūvēt veloceliņus;

U5:Saglabāt
transporta
pieejamību.
NODROŠINĀT
DAGDAS
NOVADA
IEDZĪVOTĀJUS
UN
UZŅĒMUMUS
AR
KVALITATĪVU VIDES
INFRASTRUKTŪRAS
PIEEJAMĪBU
UN
IZMATOŠANU

Pasākums
8:Vides
infrastruktūr
a:

M8: Attīstīta
kvalitatīva
vides
infrastruktūr
as
pieejamība
un
izmantošan
a.

sabiedriskā
pakalpojumu

U1:Uzlabot
sabiedrisko
pakalpojumu
pieejamību
nodrošinot
kvalitatīvu
ūdenssaimniecību;

x

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA

x

SATIKSMES MINISTRIJA

x

PAGASTU PĀRVALDES
BŪVVALDE
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA

U2: Izveidot un uzturēt
rekreācijai
izmantojamo
ūdens
resursu
infrastruktūru;

Veicināt atpūtas iespējas pie
ūdens resursiem, paplašinot
rekreācijas iespējas Dagdas
novada teritorijā. Pilnveidot
infrastruktūru
atpūtai
pie

Labiekārtota
novada
ezeru teritorija. Ierīkota
vai izveidota peldvieta.

pastāvī
gi

NOVADA PAŠVALDĪBA
TŪRISMA
BIROJS

INFORMĀCIJAS

TTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS

x
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ūdeņiem un tūrisma attīstībai.
U3:Palielināt
atkritumu
šķirošanas iespējas;

Informēt, izglītot iedzīvotājus
par
videi
draudzīgiem
pasākumiem.

NODAĻA

Veikta sadzīves atkritumu
izgāztuves rekultivācija

NOVADA PAŠVALDĪBA
NVO
PAGASTU PĀRVALDES
DAGDAS
SAIMNIECĪBA

U4: Labiekārtot dzīvojamo
māju teritorijas;

Stimulēt iedzīvotājus iesaistīties
un
īstenot
kvalitatīvus
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu
labiekārtojuma
projektos, piegulošo teritoriju
labiekārtošanā.
Atbalsts
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
teritoriju
labiekārtošanai.

U5:
Veikt
kapu
labiekārtošanas darbus;

Kapsētu
teritoriju
inventarizācijas veikšana, datu
bāzes veidošana un uzturēšana

x

Labiekārtotas
un
apzaļumotas
novada
apbūves teritorijas.

KOMUNĀLĀ

x

NOVADA PAŠVALDĪBA
BŪVVALDE

Izstrādāta
vienota
arhitektoniskā
formaplānošānas kompozīcija.
Veikta sabiedrisku ēku
rekonstrukcija.
Rekonstruētas kapličas.

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS
NODAĻA
BŪVVALDE

U6: Veidot teritorijas, kas
piemērotas
brīvdabas
pasākumu rīkošanai;

U7:Uzstādīt
vienotas
norādes
zīmes,
afišu
stendus;
NODROŠINĀT
KVALITATĪVU
DAŽĀDU VEUDU UN
PAKĀPJU IZGLĪTĪBU
NOVADĀ

Pasākums
9:Izglītības
infrastruktūr
a:

M9:Attīstīta
un
kvalitatīva
dažādu
veidu
izglītība
Dagdas
novadā.

U1:Labiekārtot un renovēt
izglītības iestādes;

U2:Uzlabot
tehnisko bāzi;

materiāli

Iegādāties
aprīkojumu

nepieciešamo

Izvēlētas teritorijas un
iegādāts
aprīkojums
brīvdabas
laulību
ceremoniju
organizēšanai.

NOVADA PAŠVALDĪBA

Novada vienota tēla veidošana

Iegādātas un uzstādītas
norādes plāksnes un afišu
stendi.

NOVADA
TŪRISMA
BIROJS

Turpināt veikt izglītības iestāžu
renovāciju un labiekārtošanu,
uzturēt
un
attīstīt
tām
piegulošās teritorijas

Attīstīta dažāda novada
izglītības
iestāžu
infrastruktūra.

NOVADA PAŠVALDĪBA

Iegādāties
nepieciešamo
aprīkojumu un inventāru.

Izveidoti un labiekārtoti
nepieciešamie kabineti.
Iegādāti
mūzikas

x

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

PAŠVALDĪBA,
INFORMĀCIJAS

x

x

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

x
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instrumenti.
NODROŠINĀT
NOVADA
IEDZĪVOTĀJUS
UN
UZŅĒMUMUS
AR
LIELU
ATJAUNOJAMO
ENERGORESURSU
IZMANTOŠANU
SILTUMENERĢIJAS
NODROŠINĀŠANĀ
UN
AUGSTU
ENERGOEFEKTIVITĀ
TI
PATĒRĒTĀJU
SEKTORĀ

NODROŠINĀT
KVALITATĪVU
SOCIĀLO PALĪDZĪBU
UN
SOCIĀLOS
PAKALPOJUMUS

Pasākums
10:Enerģētik
as
infrastruktūr
a:

Pasākums
11:Sociālo
pakalpojumu
infrastruktūr
a:

M10:Liela
atjaunojamo
energoresur
su īpatsvara
izmantošan
a
siltumenerģi
jas
nodrošināša
nā
un
augsta
energoefekti
vitāte
patērētāju
sektorā.

M11:Attīstīti
sociālie
pakalpojumi
.

U1:Uzlabot
apgaismojumu;

ielu

Turpināt
realizēt
efektīvu
apgaismojuma infrastruktūras
atjaunošanu.

Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
novada
teritorijā.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U2:Veikt energoefektivitātes
paaugstināšanu
sabiedriskajā un dzīvojamā
sektorā;

Veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu.

Paaugstināšana
energoefektivitāte
izglītības
iestādēm,
dzīvojamās ēkās un
administratīvajās ēkās.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U3:Palielināt atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas īpatsvaru;

Veicināt
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
enerģijas ražošanā

Veikta pilsētu, pagastu
katlu
mājas
rekonstrukcija.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U4:Atjaunot siltumtrases un
izbūvēt jaunus atzarus;

Turpināt
rekonstrukciju.

Izbūvēti siltumtīkli.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U5:Nodrošināt
siltumapgādi;

Pagastu
iestāžu
apkures
sistēmu
renovācija
vai
uzlabošana

Uzlabota
sistēma.

U6: Samazināt siltuma
zudumus,
kurināmā
patēriņu,
izmešu
daudzumu.

Ieviest jaunus un turpināt
iesāktos
energoefektivitātes
paaugstināšanas projektus

Paaugstināta
energoefektivitāte.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U1:Izveidot
jaunus
alternatīvo
sociālo
pakalpojumu
un
rehabilitācijas centrus;

Atbalsta sniegšana atkarīgajām
personām veidojot dienas
centrus

Izveidots dienas centrs
atkarīgajām personām.

SOCIĀLAIS DIENESTS

drošu

U2:Izveidot
aprūpes
institūcijās
tādu
pakalpojuma infrastruktūru,
lai nodrošinātu klientam ērtu
un daudzveidīgu vidi;
U3:Nodrošināt
aprūpes
institūcijās dzīvojošo klientu

siltumtrašu

Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana
veidojot nepieciešamo
infrastruktūru, labiekārtojot
aprūpes namus, uzlabojot
materiāli tehnisko bāzi.

x

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

x

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA NODAĻA

x

PAGASTA PĀRVALDE

x

PAGASTU PĀRVALDES

Pieejami
pakalpojumi.

apkures

PAGASTU PĀRVALDES

x

x

sociālie

SOCIĀLAIS DIENESTS

Izveidots
pakalpojumu

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

Sociālo
centrs.

x
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vajadzībām
atbilstošu
aprūpi
un
funkcijas
stabilizējošus
pakalpojumus, tai skaitā,
palielinot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību.

Labiekārtots
sociālais
centrs.
Iegādāts
nepieciešamais
aprīkojums.
Uzlabota
materiāli tehniskā bāze.

PRIORITĀTE 3: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ
STRATĒĢISKAIS
VIRZIENS (SV)

PASĀKUMS

MĒRĶIS (M)

UZDEVUMI

RĪCĪBAS

REZULTĀTS

ATBILDĪGĀ IESTĀDE/NODAĻA

PLĀNOTAIS REZULTĀTA
SASNIEGŠANAS LAIKA
POSMS
Laikā
līdz 3
gadiem

VEICINĀT
DAGDAS
NOVADA
EKONOMISKO
AUGŠUPEJU,
ATBALSTOT ESOŠOS
UZŅĒMUMUS
UN
PIESAISTOT JAUNUS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEIDUS,
KAS
NOSTIPRINĀTU
NOVADA PATSTĀVĪBU
UN
VEICINĀTU
IEDZĪVOTĀJU
LABKLĀJĪBU,
VEICINOT ATTĪSTĪTU
RAŽOŠANU
UN
PAKALPOJUMU
AR
AUGSTU PIEVIENOTU
VĒRTĪBU.

Pasākums
12:Ražošana
s
un
pakalpojumu
attīstība:

M12:Attīstīt
a ražošana
un
pakalpojumi
ar augstu
pievienoto
vērtību.

U1:Veicināt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstību;

Atbalstīt industriālo teritoriju
attīstību
un
nodrošināt
uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamo infrastruktūras
izbūvi.

Izveidota
sabiedrība

krājaizdevu

NOVADA PAŠVALDĪBA

Laikā
līdz 7
gadiem

pastāvī
gi

x

Veicināt jaunu uzņēmumu
veidošanos,
atbalstot
krājaizdevu sabiedrības izveidi.
Regulāri aktualizēt piedāvājumu
par
novadā
esošajām
industriālajām,
to
priekšrocībām,
darbaspēka
resursiem.
U2:Veicināt
pašvaldības
sadarbību uzņēmējdarbības
jomā ar citām pašvaldībām
Latvijā un ārzemēs;

Piedalīties
izstādēs
organizēt seminārus

un

Ņemta
dalība
starptautiskās izstādēs

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

U3:Veicināt
jaunu
konkurētspējīgu
un
inovatīvu
produktu
ražošanas attīstību;

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu
veidošanos, jaunu produktu vai
pakalpojumu veidošanu.

Stiprināta novada pozīcija
izdodot
informatīvos
materiālus.

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

U4:Veicināt daudzveidīgu
pakalpojumu pieejamības

Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu
veidošanos, jaunu produktu vai

Sniegs atbalsts piedāvājot
teritorijas
un
telpas

NOVADA PAŠVALDĪBA

Stiprināt
Dagdas
novada
pozīciju kā labu investīciju vidi
jaunu ražotņu būvniecībai.
x
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attīstību;

pakalpojumu veidošanu.

U5:Veicināt
tūrisma
infrastruktūras attīstību;

Kultūras
pieminekļu
saglabāšana, atjaunošana un
labiekārtošana

U6: Atbalstīt kvalitatīvu un
inovatīvu tūrisma produktu
izveidi.

Tūrisma infrastruktūras attīstība
un pilnveidošana, veidojot
jaunus tūrisma produktus

uzņēmējdarbības
uzsākšanai.

Izveidoti jauni tūrisma
produkti un pakalpojumi.

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

x

TŪRISMA
BIROJS

INFORMĀCIJAS
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PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
STRATĒĢISKAIS
VIRZIENS (SV)

PASĀKUMS

MĒRĶIS (M)

UZDEVUMI

RĪCĪBAS

REZULTĀTS

ATBILDĪGĀ
IESTĀDE/NODAĻA

PLĀNOTAIS REZULTĀTA
SASNIEGŠANAS LAIKA POSMS
Laikā
līdz 3
gadiem

NODROŠINĀT
ILGTSPĒJĪGU
UN
LĪDZSVAROTU VIDES
ATTĪSTĪBU,
SASKAŅOJOT
CILVĒKA
LABKLĀJĪBAS
SASNIEGŠANU
UN
NOVADA TERITORIJĀ
NOTIEKOŠO
SAIMNIECISKO
DARBĪBU AR DABAS
KAPITĀLA
UN
KULTŪRVĒSTURISKĀ
MANTOJUMA
SAGLABĀŠANU,
SAUDZĒJOT
APKĀRTĒJO VIDI

Pasākums
13:Kultūrvēst
uriskās
teritorijas:

Pasākums
14:Dabas
kapitāls:

M13:Sakoptas
un saglabātas
kultūrvēsturisk
ās teritorijas
un pieminekļi.

M14:Saglabāt
s
un
aizsargāts
dabas
kapitāls, kura
vairāku
resursu
izmantošana
nepārsniedz
to
atjaunošanās
spējas.

U1:Apzināt un veicināt
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu;

Kultūras
pieminekļu
atjaunošana un labiekārtošana

Veikta kultūras pieminekļu
labiekārtošana,
restaurācija un teritorijas
attīstība.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U2:Veicināt
attīstību.

Kultūras
izveide

Izveidots
kultūras
mantojuma centrs.

NOVADA PAŠVALDĪBA

kultūrtūrisma

mantojuma

centra

Laikā līdz
7 gadiem

Pastāvīgi

x

PAGASTA PĀRVALDE

x

PAGASTA PĀRVALDE

U1:Saglabāt, paplašināt un
ilgtspējīgi izmantot novada
dabas kapitālu;

Veikt dabas kapitāla izpēti

Veikta smilts un smiltsgrants karjeru izpēte un
izveidošana.

NOVADA PAŠVALDĪBA

U2:Integrēt dabas kapitāla
izmantošanas sektoru citos
sektoros;

Dabas taku veidošana

Izveidotas vairākas dabas
un atpūtas takas novada
teritorijā,
ainaviskās
vietās.

NOVADA PAŠVALDĪBA
TŪRISMA
BIROJS

x

x

INFORMĀCIJAS

PAGASTU PĀRVALDES
LATVIJAS VALSTS MEŽI

U3:Apzināt dabas resursu
piesārņojuma avotus un
veicināt to novēršanu;

Veicināt
piesārņoto
un
potenciāli piesārņoto teritoriju
augšņu
izpēti,
mazinot
piesārņojuma ietekmi.

U4:Saglabāt
Aizsargājamās
teritorijas.

Sadarbībā ar uzņēmējiem veikt
teritorijas
labiekārtošanas
darbus

Īpaši
dabas

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Veikta izpēte,
pārskats.

sniegts

x

NOVADA PAŠVALDĪBA

NOVADA
PAŠVALDĪBA
SADARBĪBĀ
AR
UZŅĒMĒJIEM

x

S.Viškure

1.2.PIELIKUMS
pie „Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam ”

INVESTĪCIJU PLĀNS
1.SAM 3.3.1 PALIELINĀT PRIVĀTO INVESTĪCIJU APJOMU NACIONĀLAS UN REĢIONĀLAS NOZĪMES CENTROS, VEICOT IEGULDĪJUMUS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
NOZĪMĪGĀ INFRASTRUKTŪRĀ ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)
un specifiskajiem atbalsta
mērķiem (SAM)

1.

Ražošanas telpu būvniecība

2.

Krāslavas un Dagdas novadu M6; M12; SAM 5.6.2.
ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai
degradētajās teritorijās

M6; M12; SAM 5.6.2.

KOPĀ

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos) (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

971 332,76

ERAF 85% DNP
15% un Privātās
investīcijas

Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes un Dagdas novadus raksturo plašas lauku un mežu teritorijas, Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas
kur iedzīvotāji nodarbojas galvenokārt ar lauksaimniecību un kokapstrādi. Identificētās nozaru novada pašvaldība, Sadarbības partneri:
problēmas – nepieciešama atbilstoša infrastruktūra (pievedceļi, komunikācijas utt.), telpas
Krāslava, Daugavpils, Ilūkste, Dagda
pirmsapstrādes un fasēšanas nodrošināšanai, ilgstošākas saražotās produkcijas uzglabāšanas
nodrošināšanai, kā arī produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai. Konkurētspēju un
attiecīgi uzņēmējdarbības iespējas Dienvidlatgalē negatīvi ietekmē lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes nozares sadrumstalotība un zema produkcijas pievienotā vērtība.
Jaunizveidotās ražošanas teritorijas lielāko Dienvidlatgales attīstības centru ietekmes zonās
dos mazajiem uzņēmējiem plašākas sadarbības iespējas, iespēju nodrošināt lauku produkciju
lielākos ražošanas apjomos ar piegādi plašākam tirgus areālam. Vienkopus ar lielāku
produkcijas klāstu tas veicinās tirdzniecības kanālu veidošanu un paplašinās sadarbību tīklus
ar lielākiem uzņēmumiem, t.sk. ar ārzemju biznesa partneriem. Kooperācijas veidošana un
iespēja iegūt stabilu vietu tirgū veicinās arī citus lauksaimniecībā izmantojamo zemju
īpašniekus pievērsties kooperācijai, intensīvāk nodarboties ar savu īpašumu apsaimniekošanu,
mazinot nekopto platību īpatsvaru.

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1 500 000

ERAF 85% DNP
15% un Privātās
investīcijas

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Ļoti Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas
daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un novada pašvaldība
publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus,
komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz
teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot
uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos.

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

2471332,76

2.SAM 5.6.2. TERITORIJU REVITALIZĀCIJA, REĢENERĒJOT DEGRADĒTĀS TERITORIJAS ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBU INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)
un specifiskajiem atbalsta
mērķiem (SAM)

1.

Ražošanas telpu būvniecība

2

Krāslavas un Dagdas novadu M6; M12; SAM 3.3.1.
ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai
degradētajās teritorijās

M6; M12; SAM 3.3.1.

KOPĀ

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos) (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

971 332,76

ERAF 85% DNP
15% un Privātās
investīcijas

Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes un Dagdas novadus raksturo plašas lauku un mežu teritorijas, Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas
kur iedzīvotāji nodarbojas galvenokārt ar lauksaimniecību un kokapstrādi. Identificētās nozaru novada pašvaldība, Sadarbība
problēmas – nepieciešama atbilstoša infrastruktūra (pievedceļi, komunikācijas utt.), telpas
partneri:Krāslava, Dagda
pirmsapstrādes un fasēšanas nodrošināšanai, ilgstošākas saražotās produkcijas uzglabāšanas
nodrošināšanai, kā arī produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai. Konkurētspēju un
attiecīgi uzņēmējdarbības iespējas Dienvidlatgalē negatīvi ietekmē lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes nozares sadrumstalotība un zema produkcijas pievienotā vērtība.
Jaunizveidotās ražošanas teritorijas lielāko Dienvidlatgales attīstības centru ietekmes zonās
dos mazajiem uzņēmējiem plašākas sadarbības iespējas, iespēju nodrošināt lauku produkciju
lielākos ražošanas apjomos ar piegādi plašākam tirgus areālam. Vienkopus ar lielāku
produkcijas klāstu tas veicinās tirdzniecības kanālu veidošanu un paplašinās sadarbību tīklus
ar lielākiem uzņēmumiem, t.sk. ar ārzemju biznesa partneriem. Kooperācijas veidošana un
iespēja iegūt stabilu vietu tirgū veicinās arī citus lauksaimniecībā izmantojamo zemju
īpašniekus pievērsties kooperācijai, intensīvāk nodarboties ar savu īpašumu apsaimniekošanu,
mazinot nekopto platību īpatsvaru.

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1 500 000

ERAF 85% DNP
15% un Privātās
investīcijas

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Ļoti Attīstības un plānošanas nodaļa, Dagdas
daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt privātās un novada pašvaldība
publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus,
komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi asfaltēt stratēģiskos ceļus uz
teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darba vietas, tādējādi nodrošinot
uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos.

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

2471332,76

3.SAM 4.2.2. ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM SEKMĒT ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU PAŠVALDĪBAS
Nr.p.k.
idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
ĒKĀSProjekta idejas nosaukums Projekta
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)
(amats)
plānotais laika posms
un specifiskiem atbalsta
mērķiem
SAM 4.2.2.

700 000

KPFI/ERAF/Dagdas Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija.
novada pašvaldība

Dagdas novada domes
plānošanas nodaļa
Būvvalde, VSPC "Dagda"

(gados vai mēnešos) (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)
Attīstības un 2015-2019
(ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1

Pašvaldības iestādes
"Veselibas un sociālo
pakalpojuma centrs " Dagda""
energoefektivitātes
paaugstināšana

2

Bērziņu pagasta pārvaldes
ēkas siltināšana

M10; SAM 4.2.2.

350 000

KPFI/ERAF/Dagdas Tiks veikta daļējas ēkas siltināšana, apkures sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana,
novada pašvaldība biomasas apkures katla uzstādīšana

Dagdas novada domes
Attīstības un 2015-2019 (ar
plānošanas nodaļa
perspektīvu līdz
Būvvalde, Bērziņu pagasta pārvalde
2020.gadam)

3

Mičurina ielas katlu mājas
rekonstrukcija

M10; SAM 4.2.2.

250000

KPFI/ERAF/Dagdas Tiks rekonstruēta katlu māja, nomainīti apkures katli
novada pašvaldība

Dagdas novada domes
plānošanas nodaļa
Būvvalde

Attīstības un 2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

4

Andrupenes pagasta
pārvaldes/Bērnudārza
siltināšana

M10; SAM 4.2.2.

500 000

KOPĀ

KPFI/ERAF/Dagdas Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un ēkas sienu siltumizolācija, apkures Dagdas novada domes
Attīstības un 2015-2019 (ar
novada pašvaldība sistēmas (cauruļvadu un radiatoru) atjaunošana
plānošanas nodaļa
perspektīvu līdz
Būvvalde, Andrupenes pagasta pārvalde
2020.gadam)

1800000

4.KULTŪRAS JOMA
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

1

Dagdas pilsētas tautas nama M2
labiekārtošana

35000

ES Finansējums,
DNP

Tiks veikta Dagdas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar āra ekrānu, LED televizoriem foajē . Dagdas pilsētas TN, Attīstības un
Dagdas pilsētas kultūras nama prezentāciju/ vēsturiskās ekspozīcijas telpas izveidošana un
plānošanas nodaļa
labiekārtošana, rekonstruēta un uzlabota TN grīda.

2015-2019

2

Dagdas pagasta brīvdabas
estrāžu būvniecība

M2

50000

ES Finansējums,
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. Dagdas novada TN
Ciematu centros tiks izbūvētas jaunas estrādes dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.

2015-2019

3

M2
Dagdas pilsētas laukuma
ierīkošana un labiekārtošana
( Māras laukums)

200000

ES Finansējums,
DNP

Tiks uzlabota pilsētas vide, izveidota labiekārtota vieta, kur norit ikgadēji tradicionālie masveida Dagdas novada pašvaldība, Būvvalde
pasākumi

2015-2019

4

Izstāžu zāles un pagasta
M2
vēstures ekspozīcijaskultūrmantojuma krātuves
izveidošana/papildināšana
Jaundomes muižas vides
izglītības un ekspozīciju zālē

10000

ES Finansējums,
DNp

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums.
ēkā izveidota vēstures ekspozīcija, rīkotas izstādes. Vietas labiekārtošana piesaistīs tūristus,
āra skatuves nojumes izveide.

2015-2019

5

Svariņu pagasta brīvdabas
estrādes būvniecība

M2

50000

ES Finansējums,
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. Svariņu pagasta pārvalde, Svariņu pagasta 2015-2019
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai
TN, Attīstības un plānošanas nodaļa

6

Aprīkojuma iegāde kultūras
iestādēm Dagdas novadā

M2

20000

ES Finansējums,
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. Kultūras darba organizatore
Tiks iegādāti tehniskie līdzekļi pasākumu organizēšanai. Tautas tērpu iegāde.

2015-2019

7

Konstantinovas pagasta
brīvdabas estrādes
būvniecība

M2

50000

ES Finansējums,
DNP

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. Konstantinovas pagasta pārvalde,
Ciemata centrā tiks izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai
Konstantinovas pagasta TN, Attīstības un
plānošanas nodaļa

2015-2019

8

Konstantinovas pagasta TN
skatuves rekonstrukcija

M2

15000

ES Finansējums,
DNP

Tiks uzlabota skatuves estētiskā vide, rekonstruēta skatuve

KOPĀ

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

Konstantinovas TN, Būvvalde, Attīstības un 2015-2019
plānošanas nodaļa

255000

5.JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(vārds, uzvārds, amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

1.

Dagdas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādes „Saulīte”
infrastruktūras attīstība

M1; M9

30000

ES Finansējums,
DNP

Grupu aprīkošana ar IT (datori, ekrāni, projektori vai interaktīvā tāfele), mūzikas centri, Grupu PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un
kosmētiskai remonts, mēbeles atbilstoši MK noteikumiem, virsdrēbju, cimdu un apavu žāvētāji, plānošanas nodaļa
IT -(projekcijas ekrāns, projektors) žalūzijas vai tīkli, sporta inventārs zviedru siena, matrači,/
atskaņošanas aparatūra (skaļruņi mikrofoni u.c.), krēsli

2015-2019

2.

Dagdas PII „Saulīte” telpu
M1; M9
renovācija un labiekārtošana

30000

ES Finansējums,
DNP

Foajē remonts, kāpņu rekonstrukcija (iebraukšana ar invalīdu un bērnu ratiņiem)Sporta un aktu PII „Saulīte” vadītāja, Attīstības un
zāles grīdas restaurācija, kosmētiskais remonts
plānošanas nodaļa, Būvvalde

2015-2019

3

Skolu teritoriju labiekārtošana M1; M9

500000

ES Finansējums,
DNP

Tiks veikta asfalta seguma atjaunošana vai nomaiņa ar atbilstošu klājumu, uzbrauktuves izbūve Pašvaldības, Dagdas novada pašvaldība
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jāveic apstādījumu un augļu koku atjaunošana. Jāveic
rotaļu laukuma atjaunošana – jāiegādājas ierīces, jāuzstāda soliņi un jāatjauno celiņi.
Jāizveido multifunkcionāla taka – dabas, skriešanas, slēpošanas u.c. aktivitātēm.

2015-2019

4

Zēnu un meiteņu mājturības
kabineta labiekārtošana un
aprīkojuma iegāde

M1; M9

30000

ES Finansējums,
DNP

Tiks izveidots moderns zēnu un meiteņu mājturības kabinets . Tiks veikta mēbeļu un
aprīkojuma iegāde, telpu remonts.

Skolas, Dagdas novada pašvaldība

2015-2019

5

Latvijas un pasaules vēstures M1; M9
kabineta izveide Dagdas
vidusskolā

15000

ES Finansējums,
DNP

Tiks izveidots vēstures kabinets atbilstoši prasībām.

Skolas

2015-2019

6

Dagdas vidusskolas iekštelpu M1; M9
labiekārtošana

60000

ES Finansējums,
DNP

Tiks izremontēti foajē un gaiteņi, restaurētas kāpnes, iebūvēts lifts.

Dagdas vidusskolas, Dagdas novada
pašvaldība

2015-2019

7

Mēbeļu nomaiņa Mākslas un M1; M9
mūzikas skolas mācību telpās

15000

ES Finansējums,
DNP

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli, skapji.

Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 2015-2019
pašvaldība

8

Mūzikas instrumentu nomaiņa M1; M9
Mūzikas skolā

20000

ES Finansējums,
DNP

Tiks iegādāti jauni mūzikas instrumenti atbilstoši MK prasībām.

Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada 2015-2019
pašvaldība

9

Andrupenes pamatskolas
labiekārtošana un
Andrupenes pamatskolas
sporta zāles
energoefektivitātes
paaugstināšana

M1; M9

200000

ES Finansējums,
DNP, KPFI/ERAF/

Tiks veikta ēdināšanas bloka renovācija, ventilācijas ierīkošana,klašu, tualešu un rekreācijas
telpu remonts, durvju nomaiņa, bibliotēkas un lasītavas remonts. Tiks iegādāts aprīkojums,
mēbeles un sporta inventārs.Ēkas ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, radiatoru
nomaiņa ventilācijas sistēmas renovācija. Skolas apgaismojuma nomaiņa

Andrupenes pamatskola, Dagdas novada
pašvaldība, Andrupenes pagasta pārvalde

2015-2019

10

Ezernieku vidusskolas sporta M1; M9
zāles būvniecība

900000

ES Finansējums,
DNP

Tiks izbūvēta sporta zāle atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam. Labiekārtota un
nodrošināta ar atbilstošu aprīkojumu sporta aktivitāšu veikšanai.

Ezernieku vidusskola, Dagdas novada
pašvaldība, Ezernieku pagasta pārvalde

2015-2019

11

Skolu datortehniskā stāvokļa M1;M9;
uzlabošana

60000

ES Finansējums,
DNP

Nomanīta datortehnika

IKSN

2015-2019

12

Sporta kompleksa būvniecība M3

2000000

ES Finansējums,
DNP

Sporta halles būvniecība Dagdas pilsētā

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

13

Ezernieku vidusskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

M10; M1;M9;

250000

KPFI/ERAF/Dagdas Esošo logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas renovācija, apkures sistēmas (cauruļvadu Dagdas novada domes
Attīstības un 2015-2019 (ar
novada pašvaldība un radiatoru) atjaunošana, biomasas apkures katla uzstādīšana
plānošanas nodaļa
perspektīvu līdz
Būvvalde, Ezernieku vidusskola
2020.gadam)

14

Dagdas vidusskolas sporta
laukuma izveidošana

M1;M9;

480 000

ERAF/Dagdas
novada pašvaldība

KOPĀ

4590000

Stadiona labiekārtošana, augstlēkšanas un tāllēkšanas sektora izveidošana, skrejceļa gumijas Dagdas novada domes
seguma ieklāšana , divrindu tribūņu un āra apgaismojuma izveide, lodes grūšsanas laukuma plānošanas nodaļa
apļa ar betona seguma izveidošanu, tautas bumbas laukuma, ,ilitārās šķēršļu joslas, āra
Būvvalde
volejbola laukuma, mešanas sektora izveidošana.

Attīstības un 2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

6.SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

1.

Sociālo pakalpojuma centra
izveidošana Dagdas pilsētā

2
3

M4; M5; M11

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

1000000

Es finansējums, DNP Tiks izveidots daudzfunkcionlais sociālo pakalpojumu centrs, tiks nodrošināta un aprīkota
materiāltehniskā bāze

Dagdas novada Kapu teritoriju M8
labiekārtosana

50000

Es finansējums, DNP Kapsētu teritoriju labiekārtošana, žogu uzstādīšana, nomaiņa, kapliču rekonstrukcija/būvniecība Dagdas novada pašvaldība, Būvvalde

2015-2019

VSPC "Dagda" pakalpojumu M5
uzlabošana

100000

Es finansējums, DNP VSPC "Dagda" veļas mazgātavas labiekārtošana: pilnveidojot ar veļas mazgājamām mašīnām VSPC Dagda
un citu nepieciešamo aprīkojumu. VSPC "Dagda" morga rekonstrukcija

2015-2019

KOPĀ

Sociālais dienests, Būvvalde, Attīstības un
plānošanas nodaļa

2015-2019

1150000

7.ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

1.

M8
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Dagdā
III kārta

700 000

Kohēzijas fonds,
DNP

Komunālā saimniecība
Ūdenssaimniecības attīstība (saistīti ar I un II kārtu Dagdas pilsētā).Tiks aktualizēts tehniski
ekonomiskais pamatojums, izstrādāti tehniskie projekti. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli .

2015-2019

2.

Dagdas novada pagastu
ciemu ūdenssaimniecības
attīstība

5 000 000

ES, DNP

Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

2015-2019

3.

M8

Pagasta pārvalde

Ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

5 700 000

KOPĀ

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

8.ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos) (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1

Siltumtīklu
M10
izbūve/rekonstrukcija Dagdas
pilsētā

700000

KF, DNP

Ir izstrādāts Tehniskais projekts. Paredzēts: katlu mājas rekonstrukcija izbūvējot trasi
pieslēgumu, siltumtrases rekonstrukcija/siltumtrases posmu nomaiņa.

Dagdas novada pāsvaldības, SIA "Dagdas
komunālā saimniecība"

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

2

Svariņu pagasta tautas nama M10
un pagasta paŗvaldes ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

500000

KF, DNP

Ēkas siltināšana, radiatoru nomaiņa, jumta nomaiņa, logu nomaiņa, apkures rekonstrukcija.

Svariņu pagasta pārvalde, Dagdas novada
pašvaldība

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

3

Asūnes pagasta TN
pieslēgšana pie skolas katlu
telpas, Asūnes pamatskolas
un pagasta pārvaldes ēkas
sitināšana

M10

500000

KF, DNP

Radiātor nomaiņa, siltumtrases rekonstrukcija, ēku siltināšana

As;unes pagasta pārvalde, Dagdas novada 2015-2019 (ar
pašvaldība
perspektīvu līdz
2020.gadam)

KOPĀ

1700000

9.APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA
Nr.p.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

1.

M10
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Dagdas pilsētā

100000

ES finansējums,
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Dagdas novada pašvaldība
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

2015-2019

2.

Ielu apgaismojuma
M10
atjaunošana Dagdass novada
ciematos

35000

ES finansējums,
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdasnovada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Pagasta pārvalde
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide.

2015-2019

3.

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcijas II un III kārta
Svariņos un Konstantinovā

M10

90000

ES finansējums,
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdasnovada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Pagasta pārvalde
Radīta satiksmei un gājējiem droša vide.

2015-2019

4.

M10
Dagdas pilsētas centrālā
skvēra apgaismojuma izveide

35000

ES finansējums,
DNP

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Dagdas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Dagdas novada pašvaldība
LED lampu uzstādīšana Dagdā.

2015-2019

KOPĀ

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

260000

10.PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
Nr.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

1.
1

Dzīvojamo ēku siltināšana
Dagdas novadā

2

Smilts un smilts – grants
M14
karjeru izpēte un izveidošana

3

Krājaizdevu sabiedrības
izveide Dagdas novadā

M8

M12;

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

privātais

Energoefektivitātes paaugstināšana. Tiks nosiltinātas dzīvojamās mājas Dagdas novadā.

2015-2019

privātais

Tiks veikta karjeru izpēte

2015-2019

ES finansējums,
privātais

Attīstīt vienotu Dagdas novada uzņēmējdarbības vidi, izveidojot kopīgu Krājaizdevu sabiedrības
centru, tādējādi veicinot gan mazo un vidējo komersantu, gan arī tūrisma attīstību.

2015-2019(ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

KOPĀ

11.TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos)

1.

Jaundomes muižas
restaurācija un teritorijas
attīstība

Dagdas novada pašvaldība, Jaundomes
2015-2019
muižas vides izglītības un ekspozīciju centra
vadītājs

2.

M13

1083318

ES finansējums, DNP Pilnībā tiks rekonstruēta muiža.

2

Dabas takas izveide Ežezera- M14
Krastos

20000

ES finansējums, DNP Attīstīt vienotu Dagdas „greenway” /zaļā veida tīklu ezeru krastos. Plānotās aktivitātes
Dagdas novada pašvaldība
pievilcīgas dzīves vides attīstīšanai un tūrisma veicināšanai ir ezera attīrīšana, atpūtas zonu un
„greenway” izveidošana Dagdas pilsētā

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

4.

Suvenīru tirdzniecības vietas M12
ierīkošana Dagdas TIC

10000

ES finansējums, DNP

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

3

Vides izglītības centra "Ķepa" M13
infrastruktūras attīstība

50000

KOPĀ

Dagdas novada pašvaldība, TIC
Kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana, iesaistot vietējos amatniekus un
māksliniekus. Paredzēts Ierīkot vietu TIC profilam atbilstošu suvenīru tirdzniecībai. Suvenīru
izveidošanā tiks izmantota TIC kolekciju reproducēšana un atdarināšana. Suvenīru izstrādē
piedalīsies vietējie amatnieki un mākslinieki, radot piedāvājumu ar augstu pievienoto vērtību,
domājot par atšķirīgām mērķauditorijām un kvalitatīva kultūras suvenīra kritērijiem – ideju,
saturu, kvalitāti, pieejamību.
ES finansējums, DNP Vides klases ierīkošana, ekspozīciju palielināšna, teritorijas labiekārtošana
Vides izglītības centrs "Ķepa", Dagdas
novada pašvaldība

2015-2019

1163318

12.TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA
Nr.p.k.

Projekta idejas nosaukums Projekta idejas sasaiste ar Indikatīvā summa Finansējuma avots Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)
stratēģiskajiem mērķiem (EUR)

Par projekta īstenošanu atbildīgā persona Projekta īstenošanas
(amats)
plānotais laika posms
(gados vai mēnešos) (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1.

Pagastu Grants ceļu apstrāde M7

500000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Grants ceļa apstrāde/uzbēršana / pretputekļu kārtas uzklāšana

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

2.

Ietves, lietus kanalizācijas un M7
ielas apgaismojuma izbūve
Tirgus ielā Dagdā.

250000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve Tirgus ielā Dagdā.

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019

3.

Trotuāru, lietus notekūdeņu
kanalizācijas un
apgaismojuma izbūve
Liepājas ielā no Daugavpils
līdz Tirgus ielai.

M7

300000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Liepājas ielā no Daugavpils Dagdas novada pašvaldība
līdz Tirgus ielai.

2015-2019

4.

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta M7
ielas posma no Pļavu līdz
Parka ielai, Parka šķērsielas
un Parka ielas Dagdas
pagastā un pilsētā
rekonstrukcija

1350000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka ielai, Parka šķērsielas un Parka Dagdas novada pašvaldība
ielas Dagdas pagastā un pilsētā rekonstrukcija

2015-2019

5.

Rilta pāri Asunicas upei
Dagdas pagastā
rekonstrukcija.

M7

28000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Tilta pāri Asunicas upei Dagdas pagastā rekonstrukcija.

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019

6.

Rēzeknes ielas Dagdas
pilsētā un pagastā un
Dzirnavu tilta rekonstrukcija

M7

1700000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta rekonstrukcija

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019

7.

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā M7
rekonstrukcija

300000

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcija

Dagdas novada pašvaldība

2015-2019

8.

Dagdas novada pilsētā un
Pagasta ciematos- ielas
seguma atjaunosana, ietvju
un veloceliņu izbūve.

M7

700000

KOPĀ

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

ES finansējums,
Valsts budžeta
dotācijas un DNP

Tiks atjauti ielas segumi, izbūvētas ietves un veloceliņi.

Dagdas novada pašvaldība

4428000

S.Viškure

2015-2019

Dagdas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

Degradēto teritoriju/ objektu saraksts, kas prioritāri virzāmi uz 3.3.1. un
5.6.2.aktivitātēm
Teritorijas Dagdas novadā darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei ir veikta
potenciālo esošo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko teritoriju apzināšana,
identificētas svarīgākās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas nepieciešamas privāto
investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, prioritāri novērtējot šobrīd strādājošos
uzņēmumus un viņu izaugsmes plānus un iespējas, bet neizslēdzot arī jaunu investoru
piesaisti.

1. Pašvaldības ceļi un ielas, kas ved pie uzņēmējiem, kas gatavi radīt
darbavietas un ieguldīt privātas investīcijas (t.sk. degradētās teritorijās)

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju.
Ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir svarīgi piesaistīt
privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā nodrošinot kvalitatīvus
pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir īpaši svarīgi renovēt
stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un radītas jaunas darbavietas,
tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un palielinot ceļu kravnesību sliktos laika
apstākļos.

Dagdas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

2. Potenciālās pašvaldības degradētās teritorijas uzņēmējdarbībai

Prioritārā projekta ideja: Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Individuālais vai sadarbības projekts: Individuāls projekts +
Sadarbības projekts Projekta idejas pamatojums: Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes un Dagdas
novadus raksturo plašas lauku un mežu teritorijas, kur iedzīvotāji nodarbojas galvenokārt ar
lauksaimniecību un kokapstrādi. Identificētās nozaru problēmas – nepieciešama atbilstoša
infrastruktūra (pievedceļi, komunikācijas utt.), ražošanas telpas pirmapstrādes un fasēšanas
nodrošināšanai, ilgstošākas saražotās produkcijas uzglabāšanas nodrošināšanai, kā arī
produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai. Konkurētspēju un attiecīgi
uzņēmējdarbības iespējas Dienvidlatgalē negatīvi ietekmē lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes nozares sadrumstalotība un zema produkcijas pievienotā vērtība. Jaunizveidotās
ražošanas teritorijas lielāko Dienvidlatgales attīstības centru ietekmes zonās dos mazajiem
uzņēmējiem plašākas sadarbības iespējas, iespēju nodrošināt lauku produkciju lielākos
ražošanas apjomos ar piegādi plašākam tirgus areālam. Vienkopus ar lielāku produkcijas
klāstu tas veicinās tirdzniecības kanālu veidošanu un paplašinās sadarbību tīklus ar lielākiem
uzņēmumiem, t.sk. ar ārzemju biznesa partneriem. Kooperācijas veidošana un iespēja iegūt
stabilu vietu tirgū veicinās arī citus lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpašniekus
pievērsties kooperācijai, intensīvāk nodarboties ar savu īpašumu apsaimniekošanu, mazinot
nekopto platību īpatsvaru.8 Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta realizācijai tika izvēlētas
teritorijas lielāko Dienvidlatgales autoceļu koridoru tuvumā, Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes
un Dagdas novados, kuras atrodas aptuveni vienādā attālumā cita no citas. Rezultātā veidojas
vienots apkalpošanas pārklājums, kas piedāvā vietējiem lauksaimniekiem ērtu piekļuvi lauku
produkcijas pārstrādes zonām un efektīvas gatavas produkcijas transportēšanas iespējas.
Noliktavas, telpas augļu, dārzeņu pirmsapstrādes un fasēšanas nodrošināšanai, produktu
apstrāde ilgtermiņa uzglabāšanai un transportēšanai pašlaik ir mazattīstīta niša
Dienvidlatgales ekonomiskajā darbībā, kas nosaka labas perspektīvas projekta rezultātu
dzīvotspējai. Projekta partneru pašvaldības, jo īpaši Daugavpils novada pašvaldība, ir
organizējušas vairākas tikšanās ar lauksaimniecības produktu ražotājiem , lai identificētu
galvenās nozares problēmas un vajadzības, kā rezultātā tika konstatēts, ka novada augļu un
dārzeņu ražotāju produkcijas kvalitāte ir pamanīta reģionālajā tirgū, kā arī Latvijas lielveikalu

Dagdas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

tīklā, bet nākotnes konkurētspējas faktori ir lielāks ražošanas apjoms un spēja piegādāt
svaigus produktus klientiem. Vadošajiem novada augļu un dārzeņu ražotājiem ir iespēja
apstrādāt lielākas zemes platības, bet ir problēmas ar saražotās produkcijas apjoma
uzglabāšanu, kā arī fasēšanu un apstrādi, kas ļautu pagarināt piegādes laiku, nezaudējot
produkcijas kvalitātes atbilstību mūsdienīgajām nozares tirgus prasībām . Līdzīga situācija ir
piena ražošanas jomā. Novada piena ražotāju produkcijas realizācijas tirgus lielumu stipri
ierobežo nespēja uz vietas nodrošināt savas produkcijas pirmsapstrādi, ko pieprasa piena
piegādes nosacījumi attālinātiem klientiem, t.sk. ārzemju klientiem. Alternatīvie risinājumi
ietekmē gala produkcijas pašizmaksas un rada risku, ka transportēšanas rezultātā mazināsies
produkta kvalitāte. Secinoši, lai rastos darbavietas un papildus investīcijas lauksaimniecības
produkcijas pārstrādē un kokapstrādē, ir nepieciešams uzņēmēju projektus un investīcijas
papildinošs, komplekss atbalsts augļu un dārzeņu ražotājiem, piena un gaļas nozares
pārstāvjiem, kā arī kokapstrādniekiem. Plānotās aktivitātes: pievedceļu, (stāv)laukumu,
ūdensvada, kanalizācijas/ siltumtrašu izbūve/ atjaunošana, elektrība, apgaismojums, ēku
demontāža, angāri, iebūvējamais aprīkojums (piem., lifti), žogs, video novērošana, zemes
iegāde utt. Atbilstoša aprīkojuma iegādi nodrošinās augļu un dārzeņu, piena un gaļas
pārstrādes, kokapstrādes klāsteru dalībnieki, piesaistot ELFLA, LEADER, LIAA, Altum u.c.
programmu finansējumu. Krāslavas ražošanas zonā Indras un/ vai Latgales ielās veikta
teritoriju identificēšana, kas būtu atbilstoša projekta aktivitātēm. Provizoriski plānotā
uzņēmējdarbība - kautuve, sadales, cehs, dārzeņu, augļu, gaļas, piena pārstrāde, iepakošana,
kokapstrādes līnija u.tml. Daugavpils novada pašvaldība veica rūpniecisko teritoriju
apsekošanu Daugavpils pilsētas tuvumā, kā rezultātā projekta idejas realizācijai tika izvēlētas
trešā lielākā novada ciema Kraujas rūpnieciskā teritorija novada augļu, dārzeņu un piena
ražotāju atbalsta platformas veidošanai (dārzeņu, augļu pārstrāde, noliktavas utt.) un Laucesas
pagasta rūpnieciskā teritorija (bijusī „Daugavpils putnu” fermas teritorija) kūtsmēslu
kompostēšanas (kūtsmēslu karsēšanas) teritorijas izveidei. Ilūkstē provizoriski plānotā
uzņēmējdarbība Ilūkstes ražošanas zonā - dārzeņu, augļu, graudu pārstrāde, noliktavas, utt.
Dagdā provizoriski plānotā uzņēmējdarbība Dagdas ražošanas zonā - dārzeņu, augļu, graudu
pārstrāde, noliktavas, utt. Potenciālie komersanti, investori: SIA „Real bio meat”, SIA
„Zalers”, SIA „IT International”, SIA „Woodssaa”, SIA „Latgales nekustamie īpašumi”,
individuālais komersants N.Lipšāns (Krāslava), SIA „Uranus” - augļu un dārzeņu ražotājs
sadarbībā ar vēl 14 lielākiem Daugavpils novada augļu un dārzeņu ražotājiem, (Krauja,
Daugavpils novads), AS „Balticovo”, SIA „Green PIK LAT”, zemnieku saimniecības, kuras
darbojas liellopu audzēšanas un piena ražošanas nozarē (Laucesa, Daugavpils novads), KS
„Sēlijas āres” (Ilūkste), SIA “Latintermex (Dagda). Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks
veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas
tikšanās, informācijas izplatīšana pašvaldības masu medijos, izsoles organizēšana.

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr.2, 8.§)

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
(ceļu un ielu fonda) izlietošanas
vidējā termiņa programma 2014. – 2016. g.
(atbilstoši MK 11.03.2008. noteikumu Nr.173 24.p. prasībām)

2014. gads
Nr.
p.k.

Izlietošanas mērķis

Summa
EUR*

1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemā

5 732

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi vasarā

71 622

3.

Ceļa Meļeva – Zukulova – Asūne Asūnes pagastā ikdienas uzturēšana,
sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

11 715

4.

Dagdas pilsētas Jelgavas ielas pretputekļu seguma izbūve

11 768

5.

Skolas ielas posma 0.5-0.625 Andrupenes pagastā pretputekļu seguma
izbūve

7 476

6.

Ceļa Apaļi – Meļķeri Ķepovas pagastā ikdienas uzturēšana, caurteku
un seguma atjaunošana.

8 880

7.

Ceļa Porečje – Vidņeva – Rusecki un Rusecki – Stoponīši Bērziņu
pagastā ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

9 990

8.

Ceļa Svariņu ceļš – Patmaļi Šķaunes pagastā ikdienas uzturēšana,
sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

12 047

9.

Ceļu Piļori – Andžāni un Rukši – L.Tiršova Ezernieku pagastā ikdienas
uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

9 574

10.

Ceļu Artjomovka – Mamoni – Usači un Zigmaņi – Mamoni Andzeļu
pagastā ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

12 947

11.

Ceļu Murāni – Grišāni un Astašova – Biža Andrupenes pagastā
ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

6 324

12.

Apgaismojuma ierīkošana ceļa Konstantinova – Zariņi posmā
Konstantinovas pagastā

11 083

13.

Karjera “Noviku karjers” izpēte Konstantinovas pagastā

3 282

14.

Stāvlaukuma ar apgaismojumu ierīkošana Torņa ielā, Dagdā

16 842

15.

Ceļu Bojāru kapu pievedceļš, Dižskābarži – Vecdome un Parka ielas
Dagdas pagastā ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma
atjaunošana.

7 190
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2015. gads
Nr.
p.k.

Summa
EUR*

Izlietošanas mērķis

1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemā

46 755

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi vasarā

70 000

3.

Apgaismojuma ierīkošana Skolas ielā Svariņu pagastā

15 388

4.

Ceļa Konstantinova – Zariņi
pretputekļu seguma izbūve.

5.

Ceļa Spilukalns – Skutulova – Plutiški Svariņu pagastā ikdienas
uzturēšana, sāngrāvju, caurteku un seguma atjaunošana.

5 000

6.

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve Tirgus ielā
Dagdā.

29 160

7.

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve
Liepājas ielā no Daugavpils līdz Tirgus ielai.

10 740

posma

Konstantinovas

pagastā

50 000

2016. gads
Nr.
p.k.

Izlietošanas mērķis

Summa
EUR*

1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemā

50 000

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi vasarā

70 000

3.

Dagdas pilsētas Ezermalas ielas rekonstrukcijas projekta izstrādāšana.

4 260

4.

Skolas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta izstrādāšana.

4 260

5.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta
rekonstrukcijas projekta izstrādāšana.

4 260

6.

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta izstrāde.

4 260

7.

Projekta izstrāde Pasta ielas posma no Pļavu ielas līdz krustojumam ar
Parka ielu, Parka ielas un Parka šķērsielas rekonstrukcijai Dagdas
pilsētā, ceļa Vecdome - Purpļi un Parka ielas Dagdas pagastā
rekonstrukcijas projekta aktualizācija.

4 260

8.

Ceļa Grabova – Malka Andrupenes pagastā rekonstrukcijas projekta
izstrāde un īstenošana.

4 260 +

9.

Ezernieku pagasta bērnudārza piebraucamā ceļa rekonstrukcijas
projekta izstrāde.

4 260

10.

Projekta izstrāde Asūnes pagasta autoceļa Kaitra - Ustje un tilta pāri
Asunicas upei Dagdas pagastā rekonstrukcijai.

4 260

11.

Ceļa Krasnopole – Malcāni – Porečje Šķaunes un Bērziņu pagastos
rekonstrukcijas projekta izstrāde un īstenošana.

4 260 +

12.

Ceļa Mamonova – Karaļi Andzeļu pagastā rekonstrukcijas projekta
izstrāde un īstenošana

4 260 +

13.

Ceļa Altinīki – Ostrovļani Ezernieku pagastā rekonstrukcijas projekta
izstrāde un īstenošana

4 260 +
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14.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un pagastā un Dzirnavu tilta
rekonstrukcijas projekta realizācija.

28 450

15.

Lāčplēša ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta realizācija.

21 340

16.

Malcānu kapu piebraucamā ceļa Šķaunes pagastā ikdienas uzturēšana,
seguma atjaunošana.

7 100

17.

Alejas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta realizācija.

18.

Ezernieku pagasta bērnudārza piebraucamā ceļa rekonstrukcijas
projekta realizācija.

21 340

19.

Asūnes pagasta autoceļa Kaitra - Ustje un tilta pāri Asunicas upei
Dagdas pagastā rekonstrukcija.

28 450

20.

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka ielai,
Parka šķērsielas un Parka ielas Dagdas pagastā un pilsētā
rekonstrukcijas projektu realizācija.

1 658 808

28 50

* - Programmā norādītās summas ir orientējošas un var mainīties atkarībā no tirgus cenām un
iepirkuma rezultātiem.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Sagatavoja:
Ceļu meistars A.Belkovskis
65681727
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr. 2, 11.§)

Dagdas vidusskolas maksas pakalpojumi un telpu nomas
no 01.03.2015.
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena (EUR)
PVN
bez
ar
PVN (21%) PVN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Telpu noma (izglītojoši pasākumi, semināri,
lekcijas, apmācības u.c. pasākumi)
Klases telpu noma
Datorklases telpu noma
Aktu zāles noma
Ēdnīcas (ēdamzāles) telpu noma

1h
1h
1h
1h

2,50
4,00
5,00
5,00

0,53
0,84
1,05
1,05

3,03
4,84
6,05
6,05

2.

Ieejas maksa absolventu vakarā (koncerts):

1 persona

3,00

-

-

3.
3.1.

Sporta zāles noma:
Regulāriem sporta treniņiem 1 reizi nedēļā līdz
2 stundām (bez dušas izmantošanas)
Regulāriem sporta treniņiem 1 reizi nedēļā
līdz 2 stundām (ar dušas izmantošanu)
Sporta pasākumu, sacensību u.c. pasākumu
rīkošanai (ja rīkotājs nav pašvaldība)

mēnesī

9,92

2,08

12,00

mēnesī

12,40

2,60

15,00

1h

3,00

0,63

3,63

1.

3.2.
3.3.

4.3.

Internāta pakalpojumu maksa
(Naktmītnes Mičurina ielā 3A, Dagda):
Dagdas vidusskolas skolēniem (mācību laikā)
bērniem un jauniešiem līdz
19 gadiem (ieskaitot)
pārējām personām

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ēdināšanas pakalpojumi:
Launags (1.- 4. klases skolēniem)
Pusdienas skolēniem un iestādes darbiniekiem
Brokastis, launags pārējām personām
Pusdienas, pārējām personām

4.
4.1.
4.2.

Bez maksas
1 diennakts
1 diennakts

4,13
6,61

0,87
1,39

5,00
8,00

1 porcija
1 porcija
1 porcija
1 porcija

0,35
1,00
1,20
2,50

0,25
0,53

1,45
3,03

* 5.3. un 5.4. punktā noteiktie ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšēja pasūtījuma
bērnu un jauniešu nometņu, kultūras, sporta un izglītojošu pasākumu (projektu) dalībniekiem.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr. 2, 12.§)

Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumu cenrādis
no 21.02.2015.
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Cena (EUR)
bez PVN

PVN (21%)

ar PVN

6,61

1,39

8,00

2.

Laulības reģistrācija
(bez svinīgas ceremonijas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija

20,66

4,34

25,00

3.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija

20,66

4,34

25,00

4.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas
ceremonija
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošs
izraksts no reģistra
Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību
arhīvā, ja civilstāvokļa akta reģistru
grāmatas nav saglabājušās
Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību
arhīvā, ja civilstāvokļa akta reģistru
grāmatas saglabājušās, bet pieprasītās ziņas
nav atrodamas
Vienas arhīvu vienības no reģistru
grāmatas ziņu sniegšana, bez civilstāvokļa
aktu apliecinoša dokumenta izsniegšanas
(dzimtas koka apzināšana, dati kapakmeņu
izgatavošanai, u.c.)

20,66

4,34

25,00

2,89

0,61

3,50

2,89

0,61

3,50

2,89

0,61

3,50

1,65

0,35

2,00

1.

5.
6.

7.

8.

* ar 21.02.2015. no 1. un 5.- 8. punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem atbrīvojami
I un II grupas invalīdi un personas, kuras atzītas par trūcīgām un kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Dagdas novadā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr. 2, 15.§)
GROZĪJUMI Nr.1
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un struktūrvienību
amatu sarakstos un mēnešalgās
1. Dagdas novada pašvaldības kancelejas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.marta
Nr.
Amata vienības nosaukums
1. Kancelejas vadītājs
2. Sekretārs
3. Arhīvists *
Kopā:

Skaits
1
1
0,5
2,5

Mēnešalga
(EUR)
780,710,600,-

Algas fonds
mēnesī (EUR)
780,00
710,00
300,00
1 790,00

*- ar 01.03.2015. ieviesta jauna amata vienība „arhīvists” uz 0,5 slodzēm

10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2015.gada 1.marta

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amata vienības nosaukums
Nodaļas vadītājs
Izglītības darba speciālists
Kultūras metodiķis
Sporta pasākumu organizators *
Skolotājs logopēds
Izglītības psihologs
Kopā:

Skaits
1
1
1
1
0,5
0,5
5

Mēnešalga
(EUR)
920,730,700,700,450,450,-

Algas fonds
mēnesī (EUR)
920,00
730,00
700,00
700,00
225,00
225,00
3 500,00

*- ar 01.03.2015. palielināta amata vienības „sporta pasākumu organizators” slodze no 0,5
līdz 1 slodzei.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot. Nr. 2, 20.§, 20.1.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 10,06 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2015.gada 10.aprīlis plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 14 200 ,- (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00
euro centi).
7. Maksāšanas līdzekļi –euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 100,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – A.B..
13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā
ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

16.

17.

18.

19.

20.

Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 100,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot. Nr. 2, 20.§, 20.2.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,3 ha.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2015.gada 14.aprīlis plkst.14.00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 –
17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 300 ,- (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 euro
centi).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,-.
Izsoles metode – mutiska izsole.
Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums".
Pirmpirkuma tiesības – I.D..
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā
ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

16.

17.

18.

19.

20.

Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot. Nr. 2, 20.§, 20.3.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo 1,9993 ha un neapdzīvojamas ēkas ar 981,5 m2 kopējo
platību.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2015.gada 15.aprīlis plkst.14.00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 –
17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 8 000 ,- (astoņi tūkstoši euro un 00 euro centi).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,-.
Izsoles metode – mutiska izsole.
Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (Reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā” izsoles nodrošinājums".
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.
Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;




16.

17.

18.

19.

solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(protokols Nr. 2, 23.§)

Dagdas novada pašvaldības
Iepirkumu plāns 2015.gadam

Līguma priekšmets

Paredzamā
līgumcena
(EUR bez PVN)

Izsludināšanas
termiņš

Jaunu mikroautobusu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām (3 vien., skolēnu
pārvadājumiem)

185 000

izsludināts

2.

Jauna mikroautobusa piegāde Dagdas novada
pašvaldības vajadzībām

50 000

izsludināts

3.

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām

20 000

februāris - marts

4.

Prezentācijas materiālu iegāde Dagdas novada
pašvaldības un iestāžu vajadzībām

6 000

februāris - marts

5.

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām (malka, granulas)

70 000

marts - aprīlis

6.

Ceļa zīmju iegāde Dagdas novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanai

5 000

aprīlis

7.

Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldības un
iestāžu vajadzībām

10 000

aprīlis – oktobris

8.

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Alejas Asūnes un Alejas - Daugavpils ielu krustojumos

5 000

maijs

9.

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām
(no 01.09.2015. - 31.08.2016.)

200 000

jūnijs - jūlijs

10.

Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldības
un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016.gadā

190 000

novembris

Tehniskās dokumentācijas izstrāde siltumtrases
ierīkošanai līdz Asūnes Saietu namam un
katlumājas Kalna ielā 1 rekonstrukcija

8 000

izsludināts

12.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde katlumājas
Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcijai

8 000

marts

13.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde LED
apgaismojuma ierīkošanai Asūnes un Ezermalas
ielā, Dagdā

6 000

marts

Nr.
p.k.
Preces:
1.

Pakalpojumi:
11.

14.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde pretputekļu
seguma izbūvei Konstantinovas pagastā

2 000

marts

15.

Pašvaldības autotransporta tehniskā apkalpošana
un remonts 2015.gadā

10 000

februāris

16.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
nodrošināšana Dagdas novadā 2016.-2018.gadā

300 000

oktobris

17.

Sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās"
nodrošināšana Dagdas novada iedzīvotājiem
2016.gadā

35 000

novembris

18.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības p
asākumu nodrošināšana Dagdas novada
pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 2016.gadā

8 500

novembris

Būvdarbi:
19.

Svariņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

24 000

maijs

20.

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu
uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā

300 000

novembris

* Pārējie iepirkumi tiks veikti pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, atkarībā no
pašvaldības budžeta iespējām un realizējamiem projektiem, piesaistot papildus finansējumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I.Pauliņš

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Andrupenes pagastā
Kadastra
apzīmējums

Statuss

Platība
(ha)

Kadastra
apzīmējums

Statuss

Platība (ha)

1

60420010137

rez. zemes fonds

1,26

34

60420060304

pašv. piekr. zeme

3,7

2

60420020025

rez. zemes fonds

1,3

35

60420060313

rez. zemes fonds

1,44

3

60420020029

rez. zemes fonds

2,81

36

60420070118

rez. zemes fonds

0,96

4

60420020110

rez. zemes fonds

0,88

37

60420070162

pašv. piekr. zeme

0,59

5

60420030136

rez. zemes fonds

2,52

38

60420070175

rez. zemes fonds

2,57

6

60420040151

pašv. piekr. zeme

1,23

39

60420070204 zeme zemes ref. pab.

2

7

60420040188

pašv. piekr. zeme

0,7

40

60420070205 zeme zemes ref. pab.

3,5

8

60420040339

pašv. piekr. zeme

0,8

41

60420070215

rez. zemes fonds

2,65

9

60420040438

rez. zemes fonds

0,68

42

60420070223

rez. zemes fonds

0,17

10

60420040473

rez. zemes fonds

0,36

43

60420070226

rez. zemes fonds

0,93

11

60420040518

rez. zemes fonds

0,85

44

60420070237

rez. zemes fonds

1,84

12

60420040550

zeme zemes ref. pab.

3,8

45

60420070256

rez. zemes fonds

3,38

13

60420050027

pašv. piekr. zeme

2,7

46

60420070258

rez. zemes fonds

2,04

14

60420050049

rez. zemes fonds

1,72

47

60420070259

rez. zemes fonds

1,76

15

60420050078

rez. zemes fonds

2,03

48

60420080045

rez. zemes fonds

1,58

16

60420050084

rez. zemes fonds

3,36

49

60420080116

rez. zemes fonds

1,32

17

60420050121

rez. zemes fonds

0,39

50

60420080137

rez. zemes fonds

2,6

18

60420050165

rez. zemes fonds

0,66

51

60420080220

rez. zemes fonds

2,29

19

60420060079

pašv. piekr. zeme

1,5

52

60420080230

rez. zemes fonds

1,47

20

60420060088

pašv. piekr. zeme

0,4

53

60420090067

rez. zemes fonds

4,2

21

60420060124

zeme zemes ref. pab.

3,5

54

60420090092

rez. zemes fonds

0,46

22

60420060183

rez. zemes fonds

1,9

55

60420090134

pašv. piekr. zeme

0,6

23

60420060232

rez. zemes fonds

2,3

56

60420100068

pašv. piekr. zeme

5,8

24

60420060235

rez. zemes fonds

8,7

57

60420100132

rez. zemes fonds

4

25

60420060236

rez. zemes fonds

9,9

58

60420100149

pašv. piekr. zeme

1,1

26

60420060250

pašv. piekr. zeme

0,93

59

60420110119

pašv. piekr. zeme

0,7

27

60420060257

pašv. piekr. zeme

0,8

60

60420110131

pašv. piekr. zeme

0,33

28

60420060268

zeme zemes ref. pab.

15,6

61

60420110148

rez. zemes fonds

1,5

29

60420060269

zeme zemes ref. pab.

14,3

62

60420110175

rez. zemes fonds

1,28

30

60420060276

pašv. piekr. zeme

1,8

63

60420110176

rez. zemes fonds

1,11

31

60420060281

rez. zemes fonds

0,3

64

60420110185

rez. zemes fonds

0,49

32

60420060297

rez. zemes fonds

2,4

65

60420110199

rez. zemes fonds

0,54

33

60420060301

pašv. piekr. zeme

7,5

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2.,34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Andzeļu pagastā
1

kadastra
apzīmējums

statuss

platība (ha)

2

60440010194

zeme zemes ref. pab.

2,5

3

60440020039

pašv. piekr. zeme

0,9

4

60440020114

pašv. piekr. zeme

0,4

5

60440020122

rez. zemes fonds

2,5

6

60440030104

pašv. piekr. zeme

5,8

7

60440030124

rez. zemes fonds

3,6

8

60440040084

rez. zemes fonds

1

9

60440040090

rez. zemes fonds

3,4

10

60440040108

rez. zemes fonds

4,5

11

60440040127

pašv. piekr. zeme

1,5

12

60440040135

zeme zemes ref. pab.

3,2

13

60440040141

pašv. piekr. zeme

0,6

14

60440040146

rez. zemes fonds

0,42

15

60440040152

pašv. piekr. zeme

1,1

16

60440050270

rez. zemes fonds

6,9

17

60440050278

rez. zemes fonds

2,9

18

60440050313

rez. zemes fonds

0,7

19

60440050315

rez. zemes fonds

0,2

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
34.§)

(prot.Nr.2.,

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Asūnes pagastā
kadastra apzīmējums

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

60460010156
60460010170
60460010173
60460030052
60460030054
60460030056
60460040300
60460040325
60460040362
60460040374
60460040382
60460040404
60460050103
60460050162
60460050185
60460050238
60460050241
60460050314
60460050315
60460060006
60460060082
60460060084

statuss

pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
zeme zemes ref. pab.
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

platība (ha)

17,0
8,8
3,3
8,9
5,9
5,9
0,9
3,5
1,0
1,5
2,01
0,3
6,0
3,0
2,8
0,8
4,84
0,3
0,54
2,3
1,8
2,5

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Bērziņu pagastā
Kadastra
apzīmējums

Statuss

platība
(ha)

Kadastra
apzīmējums

Statuss

platība
(ha)

1

60500010017

rez. zemes fonds

2

30

60500040110

pašv. piekr. zeme

1

2

60500010029 pašv. piekr. zeme

2,5

31

60500040111

pašv. piekr. zeme

0,64

3

60500010047 pašv. piekr. zeme

5,1

32

60500040126

pašv. piekr. zeme

0,28

4

60500010051

rez. zemes fonds

3,3

33

60500040127

rez. zemes fonds

1,83

5

60500010068

rez. zemes fonds

3,7

34

60500040144

rez. zemes fonds

0,2

6

60500010087

rez. zemes fonds

1,2

35

60500040167

pašv. piekr. zeme

0,4

7

60500010088

rez. zemes fonds

2,8

36

60500040170

rez. zemes fonds

4,2

8

60500020076

rez. zemes fonds

2,38

37

60500040171

rez. zemes fonds

4,73

9

60500020098

rez. zemes fonds

5,7

38

60500040190

rez. zemes fonds

5,7

10 60500020117 pašv. piekr. zeme

5,8

39

60500040199

pašv. piekr. zeme

1,5

11 60500020148 pašv. piekr. zeme

0,59

40

60500040319

zeme zemes ref. pab.

1,9

12 60500023144 pašv. piekr. zeme

1,3

41

60500040368

rez. zemes fonds

2,2

13 60500030136 pašv. piekr. zeme

1,14

42

60500040399

rez. zemes fonds

1,9

14 60500030138

rez. zemes fonds

1,38

43

60500040427

rez. zemes fonds

1,55

15 60500030139 pašv. piekr. zeme

2,64

44

60500043310

rez. zemes fonds

1,6

16 60500030212 pašv. piekr. zeme

1,3

45

60500050030

pašv. piekr. zeme

1,7

17 60500030219

rez. zemes fonds

0,2

46

60500050036

zeme zemes ref. pab.

1,8

18 60500030226 pašv. piekr. zeme

0,92

47

60500050067

rez. zemes fonds

7,3

19 60500030233

rez. zemes fonds

0,48

48

60500050092

rez. zemes fonds

0,7

20 60500030261 pašv. piekr. zeme

0,76

49

60500050099

rez. zemes fonds

3,7

21 60500030263

rez. zemes fonds

2,2

50

60500060086

rez. zemes fonds

1

22 60500030275 pašv. piekr. zeme

1,2

51

60500060102

rez. zemes fonds

5,1

23 60500030278 pašv. piekr. zeme

2,45

52

60500070016

rez. zemes fonds

1,7

24 60500030313 pašv. piekr. zeme

0,49

53

60500070020

pašv. piekr. zeme

1,5

25 60500030333

rez. zemes fonds

3,15

54

60500070024

rez. zemes fonds

74,5

26 60500030372 pašv. piekr. zeme

0,4

55

60500070073

rez. zemes fonds

3,6

27 60500030423

rez. zemes fonds

1,2

56

60500070101

rez. zemes fonds

1,2

28 60500040108 pašv. piekr. zeme

0,45

57

60500070137

rez. zemes fonds

2,2

29 60500040109 pašv. piekr. zeme

1,29

58

60500070138

rez. zemes fonds

3,8

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Dagdas pagastā
kadastra
apzīmējums

statuss

platība
(ha)

kadastra
apzīmējums

statuss

platība (ha)

1

60540010094

pašv. piekr. zeme

0,68

28

60540040089

rez. zemes fonds

2,30

2

60540010114

pašv. piekr. zeme

1,90

29

60540040120

pašv. piekr. zeme

1,25

3

60540010245

rez. zemes fonds

1,50

30

60540040158

rez. zemes fonds

1,70

4

60540010253

pašv. piekr. zeme

1,10

31

60540040159

rez. zemes fonds

1,8

5

60540010259

pašv. piekr. zeme

1,03

32

60540040181

rez. zemes fonds

1,8

6

60540010265

rez. zemes fonds

3,8

33

60540040297

rez. zemes fonds

2,45

7

60540010279

rez. zemes fonds

3,20

34

60540040298

rez. zemes fonds

1,10

8
9

60540010280
60540013278

0,80
1,60

35
36

10

60540020076

pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme

1,81

37

60540040299
60540042266
60540042268

rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme

1,30
2,10
0,60

11

60540020078

pašv. piekr. zeme

0,91

38

60540050051

pašv. piekr. zeme

1,60

12

60540020105

rez. zemes fonds

6,90

39

60540050080

pašv. piekr. zeme

1,60

13

60540020115

pašv. piekr. zeme

1,50

40

60540050139

rez. zemes fonds

1,00

14

60540020121

rez. zemes fonds

1,30

41

60540050143

zeme zemes ref. pab.

6,30

15

60540020124

rez. zemes fonds

5,30

42

60540050153

zeme zemes ref. pab.

2,20

16

60540020125 zeme zemes ref. pab.

3,20

43

60540050156

rez. zemes fonds

11,90

17

60540022123

pašv. piekr. zeme

1,50

44

60540050160

pašv. piekr. zeme

1,80

18

60540030101

rez. zemes fonds

22,90

60540050181

pašv. piekr. zeme

1,00

19

60540030103

rez. zemes fonds

29,00

45
46

60540050209

zeme zemes ref. pab.

2,00

20

60540030108

rez. zemes fonds

3,30

47

60540050214

rez. zemes fonds

6,80

21

60540030125

pašv. piekr. zeme

1,20

48

60540050224

pašv. piekr. zeme

1,30

22

60540030136

rez. zemes fonds

0,90

49

60540052210

pašv. piekr. zeme

0,55

23

60540030137

rez. zemes fonds

2,80

50

60540050139

rez. zemes fonds

1,00

24

60540030143

rez. zemes fonds

0,70

51

60540050143

zeme zemes ref. pab.

6,30

25

60540030147 zeme zemes ref. pab.

1,10

52

60540050153

zeme zemes ref. pab.

2,20

26

60540030148 zeme zemes ref. pab.

2,50

53

60540050156

rez. zemes fonds

11,90

27

60540032127

0,26

pašv. piekr. zeme

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Ezernieku pagastā
Kadastra
apzīmējums

Statuss

Platība (ha)

1

60560010063

rez. zemes fonds

0,1

2

60560010103

rez. zemes fonds

2,8

3
4
5

60560010134
60560010142
60560020033

rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds

0,4
11,5
10,2

6

60560020198

rez. zemes fonds

2,2

7

60560020207

rez. zemes fonds

4

8

60560030141

rez. zemes fonds

1

9

60560040231

rez. zemes fonds

3,0

10

60560040465

rez. zemes fonds

0,24

11

60560040466

rez. zemes fonds

0,33

12

60560040470

rez. zemes fonds

0,23

13

60560040481

rez. zemes fonds

6

14

60560040514

rez. zemes fonds

0,38

15

60560050074

rez. zemes fonds

1

16

60560050146

rez. zemes fonds

1,3

17

60560050167

rez. zemes fonds

1

18

60560050188

rez. zemes fonds

2,4

19

60560050210

rez. zemes fonds

3,3

20

60560050246

pašv. piekr. zeme

3,2

21

60560050247

pašv. piekr. zeme

2,16

22

60560050285

rez. zemes fonds

1

23

60560050288

rez. zemes fonds

5

24

60560050289

rez. zemes fonds

0,78

25

60560050291

pašv. piekr. zeme

1,4

26

60560050297

pašv. piekr. zeme

2,3

27

60560050302

rez. zemes fonds

1,6

28

60560050330

rez. zemes fonds

2,5

29

60560053163

rez. zemes fonds

1,9

30

60560053164

rez. zemes fonds

7,67

31

60560060163

rez. zemes fonds

4,3

32

60560070025

rez. zemes fonds

0,9

33

60560070139

rez. zemes fonds

1,8

34

60560070195

rez. zemes fonds

2,7

35

60560070198

rez. zemes fonds

1,3

36

60560070209

rez. zemes fonds

14,4

37

60560070219

rez. zemes fonds

15,1

38

60560080052

rez. zemes fonds

0,7

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Ķepovas pagastā
kadastra apzīmējums

Statuss

Platība (ha)

1

60800010058

rez. zemes fonds

2,5

2

60800010059

rez. zemes fonds

1

3

60800010067

rez. zemes fonds

8,4

4

60800010159

pašv. piekr. zeme

0,1

5

60800020023

rez. zemes fonds

0,6

6

60800020034

rez. zemes fonds

4,1

7

60800020037

rez. zemes fonds

3,7

8

60800020062

rez. zemes fonds

3,2

9

60800030053

rez. zemes fonds

8,4

10

60800030056

rez. zemes fonds

8,3

11

60800030086

pašv. piekr. zeme

0,6

12

60800031005

pašv. piekr. zeme

0,9

13

60800031011

pašv. piekr. zeme

0,4

14

60800031012

rez. zemes fonds

1,4

15

60800040097

rez. zemes fonds

3,2

16

60800040108

rez. zemes fonds

1,9

17

60800040152

pašv. piekr. zeme

0,9

18

60800040154

pašv. piekr. zeme

1,5

19

60800040167

rez. zemes fonds

1,6

20

60800040173

rez. zemes fonds

1,6

21

60800040177

rez. zemes fonds

2,3

22

60800040217

pašv. piekr. zeme

1

23

60800040222

rez. zemes fonds

1,61

24

60800041012

pašv. piekr. zeme

1,2

25

60800050034

rez. zemes fonds

7,7

26

60800050044

pašv. piekr. zeme

1,5

27

60800050053

rez. zemes fonds

2

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Konstantinovas pagastā

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kadastra
apzīmējums
60760010053
60760010112
60760010119
60760010197
60760010206
60760010220
60760010250
60760010290
60760010292
60760010296
60760020080
60760020114
60760020116
60760020208
60760020231
60760030123
60760030205
60760030217
60760030249
60760030250
60760040219
60760040236
60760040287
60760040355
60760040397
60760040473
60760043470
60760043485
60760043497
60760050100

statuss

platība (ha)

rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
zeme zemes ref. pab.
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds

8,3
1,3
3
2,3
3
1,9
2
2,68
3,9
1,37
5
2,4
2,7
2
0,2
5,2
3,6
3
2,4
3
0,4
0,2
0,15
3,1
0,24
0,4
0,2
0,7
0,2
3

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Šķaunes pagastā

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kadastra apzīmējums

statuss

platība (ha)

60920010148
60920010154
60920020087
60920020088
60920040018
60920040026
60920040054
60920040098
60920040113
60920040114
60920040155
60920050032
60920050040
60920050188
60920050219
60920050221
60920060075
60920060380

rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
zeme zemes ref. pab.
zeme zemes ref. pab.
rez. zemes fonds
zeme zemes ref. pab.
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
zeme zemes ref. pab.
pašv. piekr. zeme
zeme zemes ref. pab.
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme

0,7
2,5
5,2
2,8
3,4
3
6,95
4,1
4
2,2
1,8
6
16
4,2
2,5
5,2
1,57
1,12

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdē
(prot.Nr.2., 34.§)

Neiznomāto zemes gabalu saraksts Svariņu pagastā
kadastra
apzīmējums

statuss

platība (ha)

1

60900010121

pašv. piekr. zeme

0,3

2
3
4
5

60900010201
60900010223
60900010255
60900010327

pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme
pašv. piekr. zeme

0,6
0,6
0,65
0,3

6

60900010357

pašv. piekr. zeme

0,5

7

60900010449

pašv. piekr. zeme

0,2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

60900013375
60900020046
60900020068
60900030065
60900030102
60900040012
60900040074
60900050051
60900050053
60900050058
60900052102
60900060105
60900060121
60900060126

pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
pašv. piekr. zeme
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
rez. zemes fonds
zeme zemes ref. pab.
rez. zemes fonds
zeme zemes ref. pab.
rez. zemes fonds

2,9
1,7
3,39
2
1
1,2
1,1
2,7
1,1
2,3
2
11,99
3,5
6,77

22

60900060153

pašv. piekr. zeme

1,6

23

60900062102

zeme zemes ref. pab.

3,8

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 20.februāra sēdes lēmumam
„Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas pilsētā”
(protokols Nr.2, 35.§)

PĀRSKATS
1.

Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu"
Dati uz 29.01.2015.
Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *

Dagdas novads

Dagda

60090010029

0,3307

0701

2

Dagdas novads

Dagda

60090010148

0,0903

0601

3

Dagdas novads

Dagda

60090010149

0,0881

0601

4

Dagdas novads

Dagda

60090010200

0,0571

0601

5

Dagdas novads

Dagda

60090010242

0,5008

0702

6

Dagdas novads

Dagda

60090010243

0,1721

0702

7

Dagdas novads

Dagda

60090010282

0,3127

0501

8

Dagdas novads

Dagda

60090010286

0,1399

0101

9

Dagdas novads

Dagda

60090010354

0,0155

1201

10

Dagdas novads

Dagda

60090020142

0,0821

0601

11

Dagdas novads

Dagda

60090020204

0,0811

0601

Nr.
p.k.
1

Tiesiskais valdītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs,
domājamās daļas personai)
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
S. O., 1/1
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
DAGDAS SVĒTĀ NIKOLAJA PAREIZTICĪGO DRAUDZE,
90000447841, 1/1
I. Š., ************, 1/1
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU
DRAUDZE, 90000353090, 1/1
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2

12

Dagdas novads

Dagda

60090020440

0,0913

0601

13

Dagdas novads

Dagda

60090020489

0,2184

0101

M. V., ************, 1/2
P. A., ************, 1/2
A. I., ***********, 1/2
H. P., ***********, 1/2

2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”
Dati uz 29.01.2015.
Nr. p.k.

Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *

1
2
3
4

Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads

Dagda
Dagda
Dagda
Dagda

60090010214
60090010297
60090020210
60090020220

0,0859
0,0244
0,167
0,1602

0601
0601
0601
0601

5

Dagdas novads

Dagda

60090020236

0,1286

0601

6

Dagdas novads

Dagda

60090020439

0,4301

1001

Tiesiskais valdītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs,
domājamās daļas personai)
J. A., ***********, 1/1
A. K., ***********, 1/1
S. O., ***********, 1/1
F. K., ***********, 1/1
J. M., ***********, 1/3
V. M., ***********, 2/3
DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU
DRAUDZE, 90000353090, 1/1

3. Zemes vienības ar statusus „Pašvaldībai piekritīgā zeme”
Dati uz 29.01.2015.
Nr. p.k.

Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *

1

Dagdas novads

Dagda

60090010033

0,0891

0801

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

2

Dagdas novads

Dagda

60090010083

0,0289

0801

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

3

Dagdas novads

Dagda

60090010131

0,2

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

Tiesiskais valdītājs (nosaukums, reģistrācijas
numurs, domājamās daļas personai)

4

Dagdas novads

Dagda

60090010133

0,16

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

5

Dagdas novads

Dagda

60090010135

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

6

Dagdas novads

Dagda

60090010139

0,0601

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

7

Dagdas novads

Dagda

60090010142

0,1248

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

8

Dagdas novads

Dagda

60090010143

0,0862

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

9

Dagdas novads

Dagda

60090010145

0,06

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

10

Dagdas novads

Dagda

60090010146

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

11

Dagdas novads

Dagda

60090010152

0,06

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

12

Dagdas novads

Dagda

60090010168

0,08

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

13

Dagdas novads

Dagda

60090010170

0,0845

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

14

Dagdas novads

Dagda

60090010174

0,219

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

15

Dagdas novads

Dagda

60090010175

0,06

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

16

Dagdas novads

Dagda

60090010177

0,1075

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

17

Dagdas novads

Dagda

60090010187

0,14

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

18

Dagdas novads

Dagda

60090010191

0,15

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

19

Dagdas novads

Dagda

60090010194

0,0788

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

20

Dagdas novads

Dagda

60090010197

0,09

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

21

Dagdas novads

Dagda

60090010199

0,1462

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

22

Dagdas novads

Dagda

60090010209

0,0952

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

23

Dagdas novads

Dagda

60090010217

0,08

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

24

Dagdas novads

Dagda

60090010220

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

25

Dagdas novads

Dagda

60090010222

0,086

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

26

Dagdas novads

Dagda

60090010226

0,13

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

27

Dagdas novads

Dagda

60090010247

0,2645

0702

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

28

Dagdas novads

Dagda

60090010250

0,0616

1201

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

29

Dagdas novads

Dagda

60090010255

0,3598

0702

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

30

Dagdas novads

Dagda

60090010263

0,1381

0701

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

31

Dagdas novads

Dagda

60090010271

0,2183

1104

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

32

Dagdas novads

Dagda

60090010277

0,3086

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

33

Dagdas novads

Dagda

60090010281

0,1493

0905

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

34

Dagdas novads

Dagda

60090010291

0,1186

0701

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

35

Dagdas novads

Dagda

60090010298

0,15

0702

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

36

Dagdas novads

Dagda

60090010318

0,0082

0801

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

37

Dagdas novads

Dagda

60090010324

0,0795

1001

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

38

Dagdas novads

Dagda

60090010368

0,1028

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

39

Dagdas novads

Dagda

60090013001

1,1164

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

40

Dagdas novads

Dagda

60090013003

2,1936

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

41

Dagdas novads

Dagda

60090013004

0,4348

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

42

Dagdas novads

Dagda

60090013007

0,2067

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

43

Dagdas novads

Dagda

60090013008

0,3342

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

44

Dagdas novads

Dagda

60090013032

0,2181

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

45

Dagdas novads

Dagda

60090013009

1,0146

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

46

Dagdas novads

Dagda

60090013010

0,3883

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

47

Dagdas novads

Dagda

60090013033

0,2792

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

48

Dagdas novads

Dagda

60090013011

0,7854

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

49

Dagdas novads

Dagda

60090023012

1,3035

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

50

Dagdas novads

Dagda

60090023050

0,1351

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

51

Dagdas novads

Dagda

60090023052

0,0485

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

52

Dagdas novads

Dagda

60090013013

0,2123

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

53

Dagdas novads

Dagda

60090013036

0,2329

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

54

Dagdas novads

Dagda

60090023014

2,3434

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

55

Dagdas novads

Dagda

60090013015

0,1561

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

56

Dagdas novads

Dagda

60090013016

0,3594

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

57

Dagdas novads

Dagda

60090013018

0,1176

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

58

Dagdas novads

Dagda

60090013034

0,0727

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

59

Dagdas novads

Dagda

60090013019

0,0734

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

60

Dagdas novads

Dagda

60090013020

0,1111

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

61

Dagdas novads

Dagda

60090013021

0,033

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

62

Dagdas novads

Dagda

60090013022

0,2603

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

63

Dagdas novads

Dagda

60090013023

0,2337

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

64

Dagdas novads

Dagda

60090013024

0,0422

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

65

Dagdas novads

Dagda

60090013025

0,2541

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

66

Dagdas novads

Dagda

60090013027

0,0924

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

67

Dagdas novads

Dagda

60090013029

0,1321

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

68

Dagdas novads

Dagda

60090013031

0,2157

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

69

Dagdas novads

Dagda

60090013037

0,0949

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

70

Dagdas novads

Dagda

60090013030

0,505

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

71

Dagdas novads

Dagda

60090013038

0,0652

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

72

Dagdas novads

Dagda

60090013040

0,2097

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

73

Dagdas novads

Dagda

60090023041

0,109

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

74

Dagdas novads

Dagda

60090023046

0,2141

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

75

Dagdas novads

Dagda

60090013041

0,0978

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

76

Dagdas novads

Dagda

60090023045

0,1106

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

77

Dagdas novads

Dagda

60090013042

0,0925

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

78

Dagdas novads

Dagda

60090013043

0,1106

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

79

Dagdas novads

Dagda

60090020488

0,031

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

80

Dagdas novads

Dagda

60090020205

0,086

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

81

Dagdas novads

Dagda

60090020215

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

82

Dagdas novads

Dagda

60090020219

0,13

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

83

Dagdas novads

Dagda

60090020222

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

84

Dagdas novads

Dagda

60090020225

0,06

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

85

Dagdas novads

Dagda

60090020237

0,1757

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

86

Dagdas novads

Dagda

60090020245

0,124

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

87

Dagdas novads

Dagda

60090020255

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

88

Dagdas novads

Dagda

60090020256

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

89

Dagdas novads

Dagda

60090020261

0,2363

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

90

Dagdas novads

Dagda

60090020267

0,1327

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

91

Dagdas novads

Dagda

60090020268

0,1496

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

92

Dagdas novads

Dagda

60090020272

0,1329

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

93

Dagdas novads

Dagda

60090020274

0,1078

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

94

Dagdas novads

Dagda

60090020276

0,2078

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

95

Dagdas novads

Dagda

60090020287

0,11

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

96

Dagdas novads

Dagda

60090020289

0,4171

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

97

Dagdas novads

Dagda

60090020301

0,1609

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

98

Dagdas novads

Dagda

60090020302

0,12

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

99

Dagdas novads

Dagda

60090020303

0,1245

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

100

Dagdas novads

Dagda

60090020304

0,04

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

101

Dagdas novads

Dagda

60090020305

0,06

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

102

Dagdas novads

Dagda

60090020306

0,1345

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

103

Dagdas novads

Dagda

60090020307

0,1481

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

104

Dagdas novads

Dagda

60090020309

0,1398

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

105

Dagdas novads

Dagda

60090020310

0,1184

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

106

Dagdas novads

Dagda

60090020311

0,1242

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

107

Dagdas novads

Dagda

60090020315

0,1379

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

108

Dagdas novads

Dagda

60090020333

0,309

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

109

Dagdas novads

Dagda

60090020334

4,5227

0907

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

110

Dagdas novads

Dagda

60090020336

3,4081

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

111

Dagdas novads

Dagda

60090020343

1,1135

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

112

Dagdas novads

Dagda

60090020345

0,7176

1104

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

113

Dagdas novads

Dagda

60090020351

0,8202

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

114

Dagdas novads

Dagda

60090020352

1,4776

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

115

Dagdas novads

Dagda

60090020353

0,2143

0101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

116

Dagdas novads

Dagda

60090020355

0,5044

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

117

Dagdas novads

Dagda

60090020356

0,9487

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

118

Dagdas novads

Dagda

60090020361

0,8665

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

119

Dagdas novads

Dagda

60090020368

0,1943

0101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

120

Dagdas novads

Dagda

60090020369

0,1519

0908

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

121

Dagdas novads

Dagda

60090020371

0,1699

0908

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

122

Dagdas novads

Dagda

60090020374

0,8866

0101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

123

Dagdas novads

Dagda

60090020379

0,6912

0907

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

124

Dagdas novads

Dagda

60090020380

0,2957

0908

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

125

Dagdas novads

Dagda

60090020389

0,084

1002

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

126

Dagdas novads

Dagda

60090020124

0,84

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

127

Dagdas novads

Dagda

60090020125

0,5

0501

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

128

Dagdas novads

Dagda

60090020392

1,9

1001

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

129

Dagdas novads

Dagda

60090020465

0,0811

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

130

Dagdas novads

Dagda

60090020469

0,182

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

131

Dagdas novads

Dagda

60090020470

0,0814

0101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

132

Dagdas novads

Dagda

60090020481

0,1681

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

133

Dagdas novads

Dagda

60090020482

0,26

0601

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

134

Dagdas novads

Dagda

60090023002

1,8887

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

135

Dagdas novads

Dagda

60090023005

1,2131

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

136

Dagdas novads

Dagda

60090023017

0,1431

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

137

Dagdas novads

Dagda

60090023026

0,2084

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

138

Dagdas novads

Dagda

60090023028

0,0345

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

139

Dagdas novads

Dagda

60090023030

0,1464

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

140

Dagdas novads

Dagda

60090023031

1,0009

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

141

Dagdas novads

Dagda

60090023032

0,3827

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

142

Dagdas novads

Dagda

60090023033

0,3928

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

143

Dagdas novads

Dagda

60090023034

0,3731

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

144

Dagdas novads

Dagda

60090023035

0,4852

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

145

Dagdas novads

Dagda

60090023036

1,3295

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

146

Dagdas novads

Dagda

60090023037

0,3274

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

147

Dagdas novads

Dagda

60090023038

0,1319

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

148

Dagdas novads

Dagda

60090023039

0,0545

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

149

Dagdas novads

Dagda

60090023042

1,6526

0302

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

150

Dagdas novads

Dagda

60090023043

0,8133

0302

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

151

Dagdas novads

Dagda

60090023048

0,1855

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

152

Dagdas novads

Dagda

60090023047

0,1791

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

153

Dagdas novads

Dagda

60090023053

0,0652

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

4.

154

Dagdas novads

Dagda

60090023054

0,0695

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

155

Dagdas novads

Dagda

60090023055

0,0996

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

156

Dagdas novads

Dagda

60090023056

0,395

1101

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224, 1/1

Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme”
Dati uz 29.01.2015.

Nr. p.k.

Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

1
2

Dagdas novads
Dagdas novads

Dagda
Dagda

60090020402
60090020404

0,1215
1,0111

5.

Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”
Nav ierakstu.

6.

Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”
Dati uz 29.01.2015.

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *
0601
1001

Nr. p.k.

Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *

1
2
3
4
5
6

Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads

Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda

60090010257
60090020373
60090020480
60090020111
60090020112
60090020387

0,1069
0,133
0,0304
0,09
0,3
0,28

0101
1001
0601
0601
0101
0101

Tiesiskais valdītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs,
domājamās daļas personai)
Latvijas Republikas Finanšu ministrija, 90000014724, 1/1
Latvijas Republikas Finanšu ministrija, 90000014724, 1/1

7.

Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”
Dati uz 29.01.2015.

Nr. p.k.

Administratīvā
teritorija

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kopplatība,
(ha)

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

Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads
Dagdas novads

Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda
Dagda

60090020395
60090010260
60090020468
60090020464
60090020471
60090020467
60090010355
60090020074
60090020486
60090023051
60090020466
60090013039
60090020405
60090020485
60090020484

0,074
0,08
0,06
0,07
0,03
0,068
0,03
0,29
0,16
0,04
0,04
0,04
0,31
0,27
0,14

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis *
0101
0101
0601
0601
0601
0601
0901
1001
1001
1101
1101
1101
1201
1201
1201

* Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪML):
NĪLM (kods) 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
NĪLM (kods) 0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas;
NĪLM (kods) 0501 - Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;
NĪLM (kods) 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve;
NĪLM (kods) 0701 - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;
NĪLM (kods) 0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;
NĪLM (kods) 0801 - Komercdarbības objektu apbūve;

NĪLM (kods) 0905 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve;
NĪLM (kods) 0907 - Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve;
NĪLM (kods) 0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;
NĪLM (kods) 1002 - Noliktavu apbūve;
NĪLM (kods) 1001- Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
NĪLM (kods) 1101- Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
NĪLM (kods) 1104 - Transporta līdzekļu garāžu apbūve
NĪML (kods) 1201- 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

