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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 5

2016.gada 21.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
12 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols Viškurs, Inese Plesņa,
Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Viktors Krūmiņš, Viktors
Stikuts (līdz plkst. 16:10), Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja
Elita Trūle, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās
nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, VSPC “Dagda”
vadītājs Andris Badūns, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska, datorspeciālsists Gints Runis.
Andzeļu pagasta pārvaldes un Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu
pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku
pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Nepiedalās –
3 deputāti: Sandra Viškure (atvaļinājumā), Aleksandrs Gžibovskis (darba darīšanās), Olga
Golube (darba darīšanās).
Sēdes vadītājs R.Azins ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar četriem jautājumiem:
35. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
36. Par projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” atbalstīšanu.
37. Par braucienu uz V Starptautisko ekonomikas forumu Vitebskā.
38. Par braucienu uz Eiroreģionu kopienas forumu Kišiņevā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus jautājumus:
35.
36.
37.
38.

Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
Par projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” atbalstīšanu.
Par braucienu uz V Starptautisko ekonomikas forumu Vitebskā.
Par braucienu uz Eiroreģionu kopienas forumu Kišiņevā.

Darba kārtība :
1. Paziņojums par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu I.Plesņai.
2. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu februārīaprīlī.
3. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 1.ceturksnī.
4. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.
5. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.
6. Par Rāznas Nacionālā parka kartes izdevuma līdzfinansēšanu.
7. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes, Bērziņu,
Ezernieku, Dagdas pagastos” priekšfinansēšanai.
8. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Andzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot”
priekšfinansēšanai.
9. Par Andrupenes pamatskolas pakalpojumu maksas noteikšanu.
10. Par Ezernieku pagasta pārvaldes pakalpojumu maksas noteikšanu.
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
13. Par VSPC “Dagda” telpas iznomāšanu ārsta prakses darbībai.
14. Par pašvaldības transportlīdzekļa VW Transporter atsavināšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, atsavināšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu.
17. Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0352 reģistrēšanu.
18. Par zemes gabalu nomu pašvaldības darbības nodrošināšanai.
19. Par amatu savienošanas atļauju E.Tjarvem.
20. Par pašvaldības pārstāvi biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”.
21. Par pilnvarojumu dalībai LPS 27.kongresā.
22. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
23. Par nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, novērtēšanu un izsoles rīkošanu.
24. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
26. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
27. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
28. Par adrešu piešķiršanu.
29. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
30. Par zemes nodošanu apakšnomā.
31. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
32. Par adreses un īpašuma nosaukuma maiņu.
33. Par mantojuma zemes platības izmaiņu.
34. Par zemes vienību platību precizēšanu.
35. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
36. Par projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” atbalstīšanu.
37. Par braucienu uz V Starptautisko ekonomikas forumu Vitebskā.
38. Par braucienu uz Eiroreģionu kopienas forumu Kišiņevā.

1. §
Paziņojums par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu I.Plesņai
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
devīto daļu informē, ka 2016.gada 6.aprīlī tika saņemts iesniegums no Ineses Plesņas par
deputāta pilnvaru atjaunošanu sakarā ar to, ka viņai ir beidzies šī likuma 3.1 panta trešajā daļā
minētais atvaļinājums.
Ar šo brīdi izbeidzas uzaicinātās deputātes Oksanas Kosarevskas pilnvaras un tiek
atjaunotas pilnvaras domes deputātei Inesei Plesņai.
2. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu
izpildes gaitu februārī-aprīlī
/Ziņo I.Pauliņš; R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, R.Azins/
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības veikto darbu
un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu februārī – aprīlī.
3. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2016.gada 1.ceturksnī
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2016.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem
noteikumiem nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2016.gada 1.ceturksnī:
1. No 2016.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 351 710,Dagdas novada Sociālais dienests 2016.gada 1.ceturksnī izlietojis EUR 78107,- jeb 22,21
%, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 43799,- jeb 23,45 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 4332,- jeb 16,29 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 29976,- jeb 20,81 %
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 35636,81 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 49 personas.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2016.gada 1.ceturksnī izlietoti EUR 6885,6
aprūpējot dzīvesvietā 34 personas.
4. 2016.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā 819 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 264 mājsaimniecības (ģimenes).

5. 2016.gada 1.ceturksnī pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 26 personas ar
invaliditāti.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
4. §
Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā G. F. ģimenei
/Ziņo E.Trūle/
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par ārkārtas
situāciju G. F. ģimenē, ņemot vērā konstatētos faktus par būtiskiem zaudējumiem minētajā
situācijā, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo
noteikumu Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt G. F. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 1110,00 (viens
tūkstotis viens simts desmit euro 00 centi) apmērā.
2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu
izlietojumu piešķirtajam mērķim.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo
tas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
5. §
Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi
1.ceturksnī:
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 2 520 527 EUR jeb 27,92 %, t.sk. atlikums gada sākumā
392 231 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 1 786 067 EUR jeb 19,88 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 116 340 EUR jeb 14,78 %, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439
EUR;
3.2.izdevumu daļā – 24 647 EUR jeb 3,16 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.

6. §

Par Rāznas Nacionālā parka kartes izdevuma līdzfinansēšanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers/
Izskatījusi SIA “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” aicinājumu par Rāznas Nacionālā
parka kartes izdevuma atjaunošanas līdzfinansēšanu 325 eiro apmērā, lai veicinātu Dagdas
novada tūrisma infrastruktūras attīstīšanu un atpazīstamību, saskaņā ar apstiprināto Dagdas
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļā Ekonomiskā darbība (kods 04.900)
Dagdas Tūrisma informācijas centram plānotajiem līdzekļiem 325 EUR (trīs simti
divdesmit pieci euro) Rāznas Nacionālā parka kartes izdevuma atjaunošanas
līdzfinansēšanai.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” par finansējuma piešķiršanu.
7. §
Par līdzekļu piešķiršanu projekta
“Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes, Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pagastos”
priekšfinansēšanai
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu
komitejas Šķaunes nodaļas iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 814,00 eiro projekta
“Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes, Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pagastos”
priekšfinansēšanai, kas tika atbalstīts Borisa un Ināras Teterovu fonda labdarības programmas
“Maizes rieciens” ietvaros 4070 EUR apmērā, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 21.decembra
noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, saskaņā ar apstiprināto Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem 814,00
EUR (astoņi simti četrpadsmit euro) projekta “Ģimeņu labklājības celšana Šķaunes,
Bērziņu, Ezernieku, Dagdas pagastos” priekšfinansēšanai.
2. Noslēgt līgumu ar LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļu
par finansējuma piešķiršanu.
8. §
Par līdzekļu piešķiršanu projekta
“Andzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot” priekšfinansēšanai
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi biedrības “OrhidejasS” iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 390,00
eiro projekta “ Andzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot” priekšfinansēšanai, kas tika atbalstīts
Borisa un Ināras Teterovu fonda labdarības programmas “Maizes rieciens” ietvaros 1950

EUR apmērā, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un
reliģiskām organizācijām”, saskaņā ar apstiprināto Dagdas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem 390,00
EUR (trīs simti deviņdesmitt euro) projekta “Andzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot”
priekšfinansēšanai.
2. Noslēgt līgumu ar biedrību “OrhidejasS” par finansējuma piešķiršanu.
9. §
Par Andrupenes pamatskolas pakalpojumu maksas noteikšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt ar 2016.gada 1.maiju Andrupenes pamatskolas šādus
pakalpojumus izglītojošu pasākumu rīkošanai (semināri, lekcijas, apmācības u.c.):
1. klases telpas noma – 2,50 EUR/h (bez PVN);
2. datorklases telpas noma – 4,00 EUR/h (bez PVN).
Pielikumā: Cenrādis uz 1 lapas.

maksas

10. §
Par Ezernieku pagasta pārvaldes pakalpojumu maksas noteikšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt ar 2016.gada 1.maiju Ezernieku pagasta pārvaldes ēkā “Pasts”, Ezerniekos
šādus maksas pakalpojumus :
1. veļas mazgāšana – 2,00 EUR par vienu mazgāšanas reizi;
2. dušas izmantošana (līdz 40 min.) :
2.1. bērniem līdz 6 gadiem – bez maksas
2.2. bērniem no 7 līdz 14 gadiem – 1,00 EUR
2.3. pārējām personām – 2,00 EUR
Pielikumā: Cenrādis uz 1 lapas.

11. §

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo K.Murāne/
11.1. F. R.
Izskatījusi S. N. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/135) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu F. R. adresē: “Alkšņi”, c.Alženova, Dagdas 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, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu F. R. adresē: “Alkšņi”, c.Alženova, Dagdas
pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.2. Ž. M.
Izskatījusi O. M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/213) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu Ž. M. adresē: Mičurina iela 18, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā
esošajām ziņām,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ž. M. adresē: Mičurina iela 18, Dagda,
Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo K.Murāne/
12.1. par īpašumu “Lūši”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.21 Zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Podiņas 2016.gada
29.marta pieprasījumu Nr.03891/021/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma “Lūši”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 008 0189,
nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

Piedzīt no I. L. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 236.03 (EUR
141.96 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 94.07 – nokavējuma nauda uz 21.04.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Lūši”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6042 008 0189, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka I. L.
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.2. par īpašumu “Zvaigznes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.21 Zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Podiņas 2016.gada
29.marta pieprasījumu Nr.03896/021/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma “Zvaigznes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 010 0143,
nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no I. L. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 176.76 (EUR
109.67 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 67.09 – nokavējuma nauda uz 21.04.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Zvaigznes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6042 010 0143, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka I.
L. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.3. par īpašumu “Tīmaņi”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 22.marta pieprasījumu Nr.03858/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Tīmaņi”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 005
0144, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no SIA “Landskorona”, reģistrācijas Nr.42403029868, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 211.03 (EUR 189.18 – nesamaksātā nodokļa summa un
EUR 21.85 – nokavējuma nauda uz 21.04.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Tīmaņi”,
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6092 005 0144, bezstrīdus kārtībā,

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka SIA “Landskorona” naudas līdzekļiem un tai piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par VSPC “Dagda” telpas iznomāšanu ārsta prakses darbībai
/Ziņo I.Pauliņš; A.Badūns/
Lai nodrošinātu neiroloģijas ārsta pakalpojuma pieejamību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu un
21.panta pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
8.jūnija noteikumi Nr.515„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut Veselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda” (turpmāk – VSPC „Dagda”)
iznomāt poliklīnikas telpu Nr.34 ar kopējo platību 13,10 m2, kas atrodas Brīvības ielā 29,
Dagdā, ārsta prakses neiroloģijā vajadzībām uz 10 gadiem no līguma noslēgšanas brīža.
2. Noteikt telpu nomas maksu 120,00 EUR/ mēnesī.
3. Pilnvarot VSPC „Dagda” vadītāju Andri BADŪNU organizēt minēto telpu nomas izsoli.
4. Iekļaut Izsoles komisijas sastāvā:
- pašvaldības izpilddirektoru Ivaru PAULIŅU kā komisijas priekšsēdētāju;
- pašvaldības juriskonsultu Jāni STIKUTU kā komisijas locekli.
14. §
Par pašvaldības transportlīdzekļa VW Transporter atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš; V.Krūmiņš/
Sakarā ar to, ka PI “Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšanai ir iegādāts jauns
transportlīdzeklis un esošā kravas automašīna VW Transporter, izlaiduma gads 1996,
nobraukums uz 01.04.2016. ir 406 084 km, atlikusī vērtība uz 31.12.2015. – EUR 111,82,
uzturēšanas un remontēšanas izmaksas nav rentablas un tā ekspluatācija ir ekonomiski
neizdevīga, kā arī tas nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu, 21.panta pirmās daļas
19)punktu un Publiskas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins,
V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), „atturas” – 1 (A.Arnicāns), lēmuma
pieņemšanā nepiedalās R.Nipers, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu – transportlīdzekli VW Transporter, valsts
reģ. Nr.FP 4563, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Kustamās mantas novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raimonds NIPERS – domes deputāts
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt kustamās mantas nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Viktors KRŪMIŅŠ – domes deputāts;
Kaspars BABRIS – PI “Pilsētsaimniecība” vadītājs;
Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot kustamās mantas izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, kadastra numurs
6046 004 0126, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās A.Viškurs, R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, kadastra
numurs 6046 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,34 ha, pārdodot
izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – Pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Anatols VIŠKURS – Domes deputāts;
Žanna AIŠPURE – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja;
Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs
6044 001 0150, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās A.Viškurs, R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Kāpas”, Andzeļu pagastā, kadastra
numurs 6044 001 0150, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,85 ha, pārdodot
izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – Pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Anatols VIŠKURS – Domes deputāts;
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
17. §
Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0352 reģistrēšanu
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
lēmuma pieņemšanā nepiedalās R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0352
(10,0 ha) Konstantinovas pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā,
apmaksāt no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem
(kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
18. §
Par zemes gabalu nomu pašvaldības darbības nodrošināšanai
/Ziņo I.Pauliņš/
18.1. sadzīves atkritumu šķirošanas laukumu uzturēšanai Dagdas pilsētā
Sakarā ar to, ka Dagdas pilsētā ir ierīkoti vairāki sadzīves atkritumu šķirošanas laukumi,
kuri atrodas uz citu personu īpašumā esošas zemes, ņemot vērā šo personu izteikto piekrišanu
atkārtoti nodot pašvaldībai ilgtermiņa nomā zemesgabalu daļas sadzīves atkritumu šķirošanas

laukumu uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)
punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nomāt no Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes, reģ. Nr. 90000353090,
sekojošas zemes gabalu daļas Dagdas pilsētā, nosakot nomas maksu par katru zemes
gabala daļu 20,- EUR (divdesmit euro) gadā :
1.1. Alejas ielā 3A, kadastra Nr. 6009 001 0307 – zemes gabala daļa 21 m2 platībā;
1.2. Brīvības iela 3B, kadastra Nr.6009 002 0418 – zemes gabala daļa 21 m2 platībā;
2. Nomāt no SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 45903000289, zemes gabala
daļu Dagdas pilsētā, Rēzeknes ielā 4B, kadastra Nr.6009 001 0357 – 21 m2 platībā,
nosakot nomas maksu 20,- EUR (divdesmit euro) gadā, t.sk. PVN.
3. Nomāt no E.I.B. zemes gabala daļu Dagdas pilsētā, Pasta ielā 35A, kadastra Nr.6009 002
0326 – 21 m2 platībā, nosakot nomas maksu 20,- EUR (divdesmit euro) gadā.
4. Nomas termiņš – 10 gadi – no 2016.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim.
5. Juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumus parakstīšanai.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt līgumus par augstākminēto
zemes gabalu daļu nomu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18.2. pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā, uzturēšanai
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība nomā nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar
kopējo platību 5416 m2, kadastra Nr. 6009-001-0015, Alejas ielā 4, Dagdā, pašvaldības ēku
uzturēšanai, ņemot vērā to, ka nomas līguma termiņš ir beidzies, kā arī ir panākta vienošanās
par turpmāku augstākminētā zemes gabala ilgtermiņa nomu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nomāt no A. L. zemes gabalu ar kopējo platību 5416 m2, kadastra Nr. 6009-001-0015,
Alejas ielā 4, Dagdā, pašvaldības ēku uzturēšanai;
2. Nomas termiņš – līdz 2026.gada 31.martam.
3. Nomas maksa 6% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu.
5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt augstākminēto vienošanos.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18.3. pašvaldības ēku Pasta ielā 33B, Dagdā, uzturēšanai
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība nomā nekustamo īpašumu – zemes gabala
daļu ar kopējo platību 200 m2, kadastra Nr. 6009-002-0156, Pasta ielā 33B, Dagdā

pašvaldības ēku uzturēšanai, ņemot vērā ar zemes gabala īpašnieku panākto vienošanos par
nomājamās zemes gabala daļas platības palielināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nomāt no E.I.B. zemes gabala daļu ar kopējo platību 4300 m2, kadastra Nr. 6009-0020156, Pasta ielā 33B, Dagdā, pašvaldības ēku uzturēšanai;
2. Nomas termiņš no 2016.gada 1.maija – līdz 2026.gada 30.aprīlim.
3. Nomas maksa 150,- EUR (viens simts piecdesmit euro) gadā.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par 2009.gada 17.septembrī noslēgtā zemes
nomas līguma Nr.02-09/2009 izbeigšanu.
5. Juridiskajai nodaļai sagatavot jaunu zemes gabala nomas līgumu parakstīšanai.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt zemes gabala nomas līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par amatu savienošanas atļauju E.Tjarvem
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Edgara Tjarves 2016.gada 7.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Dagdas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja amatu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, izvērtējot
amatu funkcijas, ņemot vērā, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nebūs pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.1 piekto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atļaut Edgaram Tjarvem savienot Dagdas novada pašvaldības Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par pašvaldības pārstāvi biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atsaukt Dagdas novada pašvaldības pārstāvi Ligitu NAGĻU no biedrības „Krāslavas
rajona partnerība”.

2. Deleģēt projektu koordinatoru Artjomu GEKIŠU kā Dagdas novada pašvaldības pārstāvi
darbībai biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”.
3. Lēmumu nosūtīt biedrībai „Krāslavas rajona partnerība”.
21. §
Par pilnvarojumu dalībai LPS 27.kongresā
/Ziņo R.Azins/
Sēdes vadītājs R.Azins informē par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27.kongresu,
kas notiks 2016.gada 20.maijā, Liepājā. Saskaņā ar LPS Statūtu 6.5.puktu biedru kongresā
pārstāv pašvaldības priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. Dagdas novada pašvaldībai ir
2 delegātu vietas. Ierosina izvirzīt vienu kandidātu dalībai kongresā.
Sakarā ar to, ka deputāta kandidāts netika izvirzīts, LPS 27.kongresā Dagdas novada
pašvaldību pārstāves viens delegāts – domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
22. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
22.1. par Domes 18.06.2015. lēmuma atcelšanu
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par domes
lēmuma atcelšanu par dzīvojamās platības izīrēšanu D. K., sakarā ar to, ka viņa nav
ieradusies Ezernieku pagasta pārvaldē noslēgt telpu īres līgumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atcelt Dagdas novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmuma „Par dzīvokļa jautājumu
izskatīšanu” (protokols Nr.9, 19.§) 19.2.punktu - par dzīvojamās platības izīrēšanu D.
K. “Palejas”-4 istabu Nr.3, Ezerniekos.
2. Saglabāt D. K. rindu Dagdas novada pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas reģistrā.
22.2. par dzīvokļa apmaiņu O. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu O. B., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut O. B. veikt pašvaldības dzīvokļa Ezerniekos, “Kantori”-2 (2-istabu, ar
daļējām ērtībām) apmaiņu pret dzīvokli “Palejas”-2 (3-istabu, ar daļējām ērtībām).
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres

līgumu ar O. B. no 2016.gada 1.maija uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzlikt par pienākumu O. B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē “Palejas”-2, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov.
22.3. par dzīvokļa izīrēšanu D. S.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu D. S., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.pantu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt D. S. pašvaldības dzīvokli Ezerniekos, “Kantori”-2 (2-istabu, ar daļējām ērtībām)
no 2016.gada 1.maija uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar D. S. no 2016.gada 1.maija uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzlikt par pienākumu D. S. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē “Kantori”-2, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov.
22.4. par dzīvokļa izīrēšanu S. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu S. K., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.pantu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt S. K. pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 1 – 26, Asūnē (1-istabas, kopplatība 33,5
m2, ar ērtībām) no 2016.gada 1.maija uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar S. K..
3. Uzlikt par pienākumu S. K. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Kalna iela 1 – 26,
Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
22.5. par dzīvokļa apmaiņu I. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu I. G., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atļaut I. G. veikt pašvaldības dzīvokļa Konstantinovā, Saules ielā 13 – 13 (4-istabu,
kopējā platība 73,8 m2, ar daļējām ērtībām) apmaiņu pret dzīvokli Saules ielā 13 – 8 (3istabu, kopējā platība 60,5 m2, ar daļējām ērtībām).
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar I. G. no 2016.gada 1.maija uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Uzlikt par pienākumu I. G. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Saules iela 13 – 8,
Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov.
22.6. par dzīvokļa izīrēšanu L. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.aprīļa lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu L. R., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.pantu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt L. R. pašvaldības dzīvokli Konstantinovā, Saules ielā 13 – 13 (4-istabu, kopējā
platība 73,8 m2, ar daļējām ērtībām) no 2016.gada 1.maija uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar L. R..
3. Uzlikt par pienākumu L. R. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Saules iela 13 – 13,
Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov.
23. §
Par nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā,
novērtēšanu un izsoles rīkošanu
/Ziņo J.Priluckis/
23.1. mirušās B. Ļ. ½ domājamo daļu
Dagdas novada dome izskatīja Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērinātas tiesu
izpildītājas Kristīnes Melderes 2016.gada 12.aprīļa paziņojumu Nr.02528/024/2016-NOS, kas
tika saņemts Dagdas novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.3-1.5.10/16/377, par tiesībām
Dagdas novada pašvaldībai kā kreditoram lūgt 2005.gada 29.aprīlī mirušās B. Ļ. ½ (viena
otrā) domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā novērtēšanu un izsoles rīkošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija
noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”
7.punktu.
Nekustamais īpašums “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, ar kadastra Nr.6042 004 0154
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0154 (8,3 ha), 6042
004 0538 (2,70 ha), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6042 004 0154 001) un piecām
saimniecības ēkām.
Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2016.gada
12.februārī izdoto notariālo aktu ar reģ. Nr.1086 par mantojuma lietas izbeigšanu,
Nekustamais īpašums “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, īpašuma tiesības
nostiprinātas Andrupenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.259, kadastra Nr.6042 004
0154, ir atzīts par bezmantinieka mantu un piekrīt valstij.

Lai uzsāktu nekustamo īpašumu novērtēšanu un izsoles rīkošanu, ir nepieciešams
zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksāt drošības naudu EUR 459,55 (četri simti
piecdesmit deviņi euro un 55 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Lūgt tiesu izpildītāju uzsākt darbības B. Ļ. ½ (vienas otrās) domājamās daļas no
nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā novērtēšanai un
izsoles rīkošanai.
2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta
kontā drošības naudu EUR 459,55 (četri simti piecdesmit deviņi euro un 55 centi) apmērā
no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram
I.Pauliņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.2. mirušās L. Ļ. ½ domājamo daļu
Dagdas novada dome izskatīja Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērinātas tiesu
izpildītājas Kristīnes Melderes 2016.gada 12.aprīļa paziņojumu Nr.02529/024/2016-NOS, kas
tika saņemts Dagdas novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.3-1.5.10/16/378, par tiesībām
Dagdas novada pašvaldībai kā kreditoram lūgt 2002.gada 10.martā mirušās L. Ļ. ½ (viena
otrā) domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā novērtēšanu un izsoles rīkošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada
2.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka
mantu” 7.punktu.
Nekustamais īpašums “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, ar kadastra Nr.6042 004 0154
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 004 0154 (8,3 ha), 6042
004 0538 (2,70 ha), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6042 004 0154 001) un piecām
saimniecības ēkām.
Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2016.gada
12.februārī izdoto notariālo aktu ar reģ. Nr.1089 par mantojuma lietas izbeigšanu,
Nekustamais īpašums “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, īpašuma tiesības
nostiprinātas Andrupenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.259, kadastra Nr.6042 004
0154, ir atzīts par bezmantinieka mantu un piekrīt valstij.
Lai uzsāktu nekustamo īpašumu novērtēšanu un izsoles rīkošanu, ir nepieciešams
zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksāt drošības naudu EUR 459,55 (četri simti
piecdesmit deviņi euro un 55 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Lūgt tiesu izpildītāju uzsākt darbības L. Ļ. ½ (vienas otrās) domājamās daļas no nekustamā
īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā novērtēšanai un izsoles
rīkošanai.

2. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta
kontā drošības naudu EUR 459,55 (četri simti piecdesmit deviņi euro un 55 centi) apmērā
no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram
I.Pauliņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
24.1. “Lazdiņas”, Dagdas pagastā
Izskatot V. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.04.2016.) par īpašuma “Lazdiņas”
sadali un pamatojoties uz 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 noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Lazdiņas”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 001 0132, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Lazdiņas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
005 0096 (9,1 ha) nosaukumu “Inkermāni”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Piešķirt no īpašuma “Lazdiņas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
001 0133 (2,4 ha) nosaukumu “Bultiņi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
4. Piešķirt no īpašuma “Lazdiņas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
005 0097 (1,3 ha) nosaukumu “Blanes”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.2. “Ganības”, Bērziņu pagastā
Izskatot P. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.04.2016.) par īpašuma “Ganības”
sadali un pamatojoties uz 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 noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Ganības”, Bērziņu pagastā, kadastra Nr.6050 003 0055, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ganības” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem

6050 004 0354 (0,5 ha) un 6050 004 0334 (4,3 ha) nosaukumu “Karodziņi”, nosakot tiem
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.3. “Vārpas”, Šķaunes pagastā
Izskatot L. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.04.2016.) par īpašuma “Vārpas”
sadali un pamatojoties uz 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,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Vārpas”, Šķaunes pagastā, kadastra Nr.6092 006 0140, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vārpas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
005 0058 (14,6 ha) nosaukumu “Vārpiņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.4. “Rūpnieki”, Andrupenes pagastā
Izskatot J. Ž. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.04.2016.) par īpašuma “Rūpnieki”
sadali un pamatojoties uz 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 noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Rūpnieki”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 004 0186,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Rūpnieki” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0185 (2,8 ha) nosaukumu “Jaunrūpnieki”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.5. “Vībotnes”, Asūnes pagastā
Izskatot A. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.04.2016.) par īpašuma “Vībotnes”
sadali un pamatojoties uz 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,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Vībotnes”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 004 0115, sadalei.

2. Piešķirt no īpašuma “Vībotnes” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6046 006 0033 (1,5 ha) un 6046 006 0063 (1,8 ha) nosaukumu “Alksnīši”, saglabājot tiem
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

1.

Ezernieku pagasts

A. D.

6056 004 0475

0,05

2.

Ezernieku pagasts

O. B.

6056 004 0509

0,9895 (1/4 d.d.)

3.

Ezernieku pagasts

L. L.

6056 004 0496

0,04

4.

Konstantinovas pagasts

L. S.

6076 004 0352

10,0

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
26. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot personu iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves zemes
fonda iekļautās zemes nomu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās M.Ļevkova, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto
zemi, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

Nomas
termiņš
(gadi)

1.

Andrupenes pagasts z/s “Zaļmuiža”

6042 006 0216

2,3
(daļa no z.g.)

5

2.

Andrupenes pagasts I. K.

6042 007 0070

2,4
(daļa no z.g.)

5

3.

Andrupenes pagasts A. K.

6042 002 0024

0,19

5

4.

Andrupenes pagasts z/s “Tingala”

6042 009 0082

3,7

5

5.

Bērziņu pagasts

z/s “Krastiņi”

6050 004 0185
6050 005 0035

4,0
3,5

5

6.

Dagdas pilsēta

R. G.

6009 001 0271

0,0095

10

7.

Konstantinovas
pagasts

A. R.

6076 002 3245

0,9
(1/12 d.d.)

10

8.

Šķaunes pagasts

I. Z.

6092 001 3138

3,0
(daļa no z.g.)

5

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru un attiecīgo pagastu pārvalžu
vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.
27. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu un “Zemes pārvaldības likuma”
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības.
Nr.
p.k.

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

Pagasts

Zemes vienības statuss

Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Platība

Andrupenes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts

rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6042 002 0025
6050 002 3144
6050 003 0136
6050 003 0233
6050 004 0184
6050 004 0201
6050 004 0390
6050 004 0391
6050 004 0412

1,3
1,3
1,14
0,48
1,5
2,17
0,9
2,8
0,3

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0219

0,4

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0126

0,52

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375
6092 001 0164

2,9
0,9

3. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami pašvaldībā līdz
2016.gada 13.maijam.
28. §
Par adrešu piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
“Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Telpu grupām, kas atrodas būvē ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0183 001, adrese:
“Baznīcas māja”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., piešķirt sekojošas adreses:
1. dzīvoklim Nr.1, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
2. dzīvoklim Nr.2, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
3. dzīvoklim Nr.3, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
4. dzīvoklim Nr.4, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
5. dzīvoklim Nr.5, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
6. dzīvoklim Nr.6, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
7. dzīvoklim Nr.7, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692;
8. dzīvoklim Nr.8, kadastra apzīmējums 6056 004
Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.

0183 001 001 – “Baznīcas māja”-1,
0183 001 002 – “Baznīcas māja”-2,
0183 001 003 – “Baznīcas māja”-3,
0183 001 004 – “Baznīcas māja”-4,
0183 001 005 – “Baznīcas māja”-5,
0183 001 006 – “Baznīcas māja”-6,
0183 001 007 – “Baznīcas māja”-7,
0183 001 008 – “Baznīcas māja”-8,

29. §
Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 2013.gada 27.martā apstiprināto
Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6046 001 0173
(3,34 ha) un 6046 004 0327 (18,65 ha) mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
lauksaimniecības zemes (kods 0101) uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.

30. §
Par zemes nodošanu apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/
30.1. R. B. Ķepovas pagastā
Izskatot T. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.03.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut T. K. nodot apakšnomā R. B. zemes gabalu Ķepovas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0131 (0,89 ha) līdz 2018.gada 31.decembrim.
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.
30.2. V. G. Andzeļu pagastā
Izskatot S. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 24.03.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut S. Ļ. nodot apakšnomā V. G. zemes gabalu Andzeļu pagastā ar kadastra
apzīmējumu 6044 005 0198 (2,28 ha) līdz 2021.gada 31. decembrim.
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.
30.3. I. Č. Andzeļu pagastā
Izskatot T. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.04.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut T. P. nodot apakšnomā I. Č. zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6044 003
0064 (0,4 ha) un 6044 005 0135 (0,8 ha) Andzeļu pagastā līdz 2018.gada 31.decembrim.
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.

31. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot L. S., kura uz pilnvaras pamata pārstāv A. R. (pilnvara Nr.981, izdevis
zvērināts notārs Sandra Naumova 2010.gada 19.aprīlī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
07.04.2016.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6044 005 0043, Andzeļu pagastā, nosaukumu
“Brenči”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32. §
Par adreses un īpašuma nosaukuma maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot L. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.01.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7. un
29. punktiem, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Mainīt adresi viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004
0148, no “Lodēni”, Neikuri, Dagdas pag., Dagdas nov., uz “Norēni”, Dagdas pag.,
Dagdas nov., LV-5674. Klasifikatora kods 103128003.
2. Īpašumam ar kadastra numuru 6054 004 0148 mainīt nosaukumu no “Lodēni”, Dagdas
pagasts, uz “Norēni”, Dagdas pagasts.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
33. §
Par mantojuma zemes platības izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot I. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.04.2016.) par mantojuma zemes
piešķiršanu pilnā apjomā, konstatēts:
Krāslavas rajona Ezernieku pagasta zemes komisija ar 1996.gada 29.augusta lēmumu
(sēdes protokols Nr.45.2) ir atzinusi I. P. zemes mantojuma tiesības uz 22,3 ha zemes un
lietošanā piešķirti zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 6056 006 0120, 6056 006 0121 un
6056 006 0122.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, visu triju zemes vienību kopplatība ir 19,55 ha,
iztrūkstošā platība ir 2,75 ha, kas pārsniedz pieļaujamo nesaisti.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.pantu, kas nosaka, ka
privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa un iestādes kļūda,

kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas
sekas un 15.panta 5.daļu, kas paredz, ka iestāde piemēro vispārējos tiesību principus, ja
attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Papildināt I. P. mantojuma zemes sastāvu ar rezerves zemes fondā iekļautu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0041 – 2,4 ha platībā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34. §
Par zemes vienību platību precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
34.1. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6080 002 0018 un 6080 002 0019
Ķepovas pagastā
Izskatot SIA “Austrumu mērnieks”, reģ.Nr.42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela
16A, Ludza, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.03.2016.) par zemes vienību platību
precizēšanu un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 002 0018 platību – 14,52 ha.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 002 0019 platību – 11,72 ha.
34.2. zemes vienībai Ezermalas ielā 33, Dagdā
Sakarā ar to, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6009 002 0126 noteiktā platība pārsniedz pieļaujamo nesaisti un pamatojoties uz likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Precizēt pašvaldībai piekritīga zemes gabala Ezermalas ielā 33, Dagdā, kadastra
apzīmējums 6009 002 0126, platību – 0,70 ha.
35. §
Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu
/Ziņo A.Badūns/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra sēdē tika apstiprināta
Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs ”Dagda””
(turpmāk - VSPC “Dagda”) sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2016.gadā
uz 1 personu mēnesī EUR 440,00 un īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši Bartela

indeksam (kopējais summētais līdz 5 punktiem), – EUR 470,00 mēnesī, ņemot vērā
gadījumus, ka pakalpojuma saņēmējs iestādē uzturas nepilnu mēnesi, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta sniegtās ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojuma vienas dienas vidējo maksu 2016.gadā :
1. vienai personai – 14,67 EUR;
2. vienai īpaši kopjamai personai, kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam (kopējais
summētais līdz 5 punktiem) – 15,67 EUR.
36. §
Par projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” atbalstīšanu
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības “Muna Sāta” lūgumu atbalstīt
projektu “Sociālās palīdzības sniegšana”, lai pulcinātu projektā iesaistītās audžuģimenes kopā
un veidot atbalstošu vidi ģimenēm, kas rūpējas par grūtībās nonākušiem bērniem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atbalstīt biedrības “Muna Sāta” projektu “Sociālās palīdzības sniegšana” un tā
ietvaros nodrošināt audžuģimenēm mākslas terapijas nodarbībām telpas Dagdas novada
Tautas namā (Alejas ielā 29, Dagdā) uz projekta laiku līdz 2016.gada 1.decembrim,
nepiemērojot telpu nomas maksu.
37. §
Par braucienu uz V Starptautisko ekonomikas forumu Vitebskā
/Ziņo R.Azins; R.Nipers/
Sakarā ar Vitebskas apgabala izpildkomitejas uzaicinājumu piedalīties
V Starptautiskajā ekonomikas forumā “Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas.”, kas notiks
Vitebskā, š.g. 12.-13.maijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut domes priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam doties komandējumā uz Vitebsku
(Baltkrievija) š.g. 12.-13.maijā uz V Starptautisko ekonomikas forumu, kura ietvaros kopā
ar Dagdas novada uzņēmējiem paredzēts piedalīties konferencē un inovatīvu tehnoloģiju,
materiālu un tehnikas izstādēs.
2. Izmaksāt R.Azinam komandējuma dienas naudu par 2 komandējuma dienām 100%
apmērā no noteiktās dienas naudas normas un atlīdzināt ar komandējumu saistītos
izdevumus.

38. §
Par braucienu uz Eiroreģionu kopienas forumu Kišiņevā
/Ziņo R.Azins; I.Plesņa/
Sakarā ar Eiroreģionu kopienas uzaicinājumu kā pašvaldības pārstāvei biedrībā
Eiroreģionu “Ezeru zeme” piedalīties forumā, kas notiks Kišiņevā, š.g. 23.maijā, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei doties komandējumā š.g. 22.-24.maijā uz
Moldovu, lai piedalītos Eiroreģionu kopienas forumā, kas notiks 23.maijā, Kišiņevā.
2. Izmaksāt S.Viškurei komandējuma dienas naudu par 3 komandējuma dienām 100%
apmērā no noteiktās dienas naudas normas un atlīdzināt ar komandējumu saistītos
izdevumus.

Sēdi slēdz plkst. 17:35.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 25.aprīlī

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdes
protokolam Nr.5, 3.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2016.GADĀ
IZPILDE 1.CETURKSNĪ
(EUR)
Npk Pārvalde
GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/1 Andrupene
26500
6095 23,00%
530 15150
3736
24,66%
52 41650
9831 23,60%
582
2 Andzeļi
12000
2840 23,67%
160 16125
2775
17,21%
1256 28125
5615 19,96%
1416
3 Asūne
23000
5065 22,02%
685 16140
3069
19,01%
966 39140
8134 20,78%
1651
4 Bērziņi
18500
3871 20,92%
754 10055
2279
22,67%
235 28555
6150 21,54%
989
5 Ezernieki
10110
2652 26,23%
-125 14865
3078
20,71%
638 24975
5730 22,94%
514
6 Konstantinova 15000
2622 17,48%
1128 18775
3402
18,12%
1292 33775
6024 17,84%
2420
7 Ķepova
6000
1096 18,27%
404
2450
692
28,24%
-80
8450
1788 21,16%
325
8 Svariņi
11500
2308 20,07%
567 10295
1500
14,57%
1074 21795
3808 17,47%
1641
9 Šķaune
9000
2381 26,46%
-131 16710
3486
20,86%
692 25710
5867 22,82%
561
10 Dagda
55200 14869 26,94%
-1069 44335 10291
23,21%
793 99535 25160 25,28%
-276
KOPĀ
186810 43799 23,45%
2904 164900 34308
20,81%
6917 351710 78107 22,21%
9821
Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdē
protokols Nr.5, 5.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2016. gada 1.ceturksnī
EUR

Klas.kods
1.0
1.1.
4.1.0.
4.1.1.0
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.2.0
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.0
4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.0.0
5.0.0.0
2.0
8.0.0.0
9.0.0.0
9.4.0.0
9.5.0.0
10.0.0.0
12.0.0.0
13.0.0.0
13.1.0.0
13.2.0.0
13.4.0.0
3.0.
21.3.0.0
21.3.4.0
21.3.5.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1
21.3.8.3
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.0
21.3.9.1
21.3.9.2
21.3.9.3
21.3.9.4
21.3.9.9
21.4.0.0
5.0.
17.0.0.0
18.0.0.0
17.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.3.0
18.6.4.0
18.6.9.0
18.7.0.0

Rādītāja nosaukums
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
NĪN par zemi
NĪN par zemi kārtējām gadam
NĪN par iepriekšējiem gadiem
NĪN par ēkām
NĪN par ēkām kārtējā gada
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
NĪN par mājokļiem
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
Īpašuma nodokļa parādi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Saņemtie transferti no valsts budžeta
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
Saņemtā dotācija no PFIF
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)

19.0.0.0
19.1.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0
19.2.3.0
19.2.4.0
19.2.5.0
19.3.0.0
19.3.1.0
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.1.9
19.3.2.0
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.9
19.4.0.0
I.

Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
KOPĀ IEŅĒMUMI
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Kredīts
KOPĒJIE IEŅĒMUMI
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
Finanšu nodaļas vadītājs

Plāns

Izpilde 1.cet

2596757
2 181 409
415208
378985
342190
36795
17262
15412
1850
18961
16936
2025
0
140
56290
0
8295
7295
1000
5225
15400
27370
5000
21000
1370
670817
670217
0
93000
545
73320
47165
2475
18480
5200
503352
46475
239800
19500
125250
72327
600
4605642
0
4468742
0
4468742
2159179
7300
2302263
0
0
0
136900

733563
494 006
239557
221587
198678
22909
6434
6119
315
11536
10279
1257
0
0
12200
0
1794
1461
333
1259
1594
7553
428
4745
2380
161917
161917
0
25093
94
16368
10013
483
4795
1077
120362
10117
55698
2846
32664
19037
0
1220616
0
1187039
0
1187039
640793
0
546246
0
0
0
33577

136900
62000

33577
14107

74900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7929506
392231
707059
9028796

19470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2128296
392231
0
2520527

R.Azins
Ē.Čaplinskis

Izpildes %

28,25%
22,65%
57,70%
58,47%
58,06%
62,26%
37,27%
39,70%
17,03%
60,84%
60,69%
62,07%
#DIV/0!
0,00%
21,67%
#DIV/0!
21,63%
20,03%
33,30%
24,10%
10,35%
27,60%
8,56%
22,60%
173,72%
24,14%
24,16%
#DIV/0!
26,98%
17,25%
22,32%
21,23%
19,52%
25,95%
20,71%
23,91%
21,77%
23,23%
14,59%
26,08%
26,32%
0,00%
26,50%
#DIV/0!
26,56%
#DIV/0!
26,56%
29,68%
0,00%
23,73%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
24,53%
0,00%
24,53%
22,75%
0,00%
0,00%
25,99%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
26,84%
100,00%
0,00%
27,92%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdē
protokols Nr.5, 5.§

Klas.kods
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Klas.kods
1.0
1.1.

1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1.2.
4000
4200
4300
1.3.
3000
3200
6000
6200
6300
6400
1.5.
7000
7200
2.0
2.1.
5000
5100
5200
9300

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 1.ceturksnī
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.cet.

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ IZDEVUMI
Kredīta atmaksa
KOPĀ IZDEVUMI
Līdzekļu atlikums gada beigās

976635
90335
94450
29887
1092725
903122
717772
3918522
717909
8541357
445000
8986357
42439

192166
14926
15860
6166
158765
218346
140598
778580
137788
1663195
122872
1786067

Izpildes %

19,68%
16,52%
16,79%
20,63%
14,53%
24,18%
19,59%
19,87%
19,19%
19,47%
27,61%
19,88%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 1.ceturksnī
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.cet. Izpildes %
Uzturēšanas izdevumi
7734047
1638207
21,18%
Kārtējie izdevumi
7145887
1522536
21,31%
Atlīdzība
5224959
1127872
21,59%
Atalgojums
4183009
898028
21,47%
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
1041950
229844
22,06%
Preces un pakalpojumi
1920928
394664
20,55%
Komandējumi un dienesta braucieni
22314
2094
9,38%
Pakalpojumi
1057458
237627
22,47%
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
815203
151848
18,63%
Izdevumi periodikas iegādei
7710
90
1,17%
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
18243
3005
16,47%
Procentu izdevumi
13200
1934
14,65%
Procentu izdevumi
13200
1934
14,65%
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
6000
1151
19,18%
Pārējie procentu maksājumi
7200
783
10,88%
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
497960
104809
21,05%
Subsīdijas un dotācijas
29005
12166
41,94%
Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
29005
12166
41,94%
Sociālie pabalsti
468955
92643
19,76%
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
403920
77513
19,19%
Sociālie pabalsti natūrā
34260
3091
9,02%
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
30775
12039
39,12%
Uzturēšanas izdevumu transferti
77000
8928
11,59%
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
77000
8928
11,59%
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
77000
8928
11,59%
Kapitālie izdevumi
807310
24988
3,10%
Pamatkapitāla veidošana
807310
24988
3,10%
Pamatkapitāla veidošana
807310
24988
3,10%
Nemateriālie ieguldījumi
13300
3170
23,83%
Pamatlīdzekļi
794010
21818
2,75%
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
0
0
#DIV/0!
KOPĀ IZDEVUMI
8541357
1663195
19,47%
Aizņēmumu atmaksa
445000
122872
27,61%

IZDEVUMI PAVISAM

8986357

Līdzekļu atlikums gada beigās
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
Finanšu nodaļas vadītājs

42439
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1786067

19,88%
0,00%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdē
protokols Nr.5, 5.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016.gada 1.ceturksnī

EUR

Kods
I.
1.0.0
5.5.3.
2.0.
8.6.1.
8.6.2.
12.3.0
4.0.
21.3.9.9
5.0
18.0.0
18.6.2
19.0.0
19.1.1.
19.2.5
19.3.0.
01
02
03
04

01.000
04.000
05.000
06.000
07.000
09.000
1000
1100
1200
2000
2200
2300
2500
6000
6400
7000
7200
5000
5100
5200

Rādītāju nosaukums
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu
pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
Privatizācijas fonda līdzekļi
Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Aizņēmums Valsts kasē
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiska darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Izglītība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Atalgojumi
Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Sociālie pabalsti
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Aizņēmuma atmaksa
Pavisam kopā izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
Finanšu nodaļas vadītājs

Plāns
360643
8100
8100
0

Izpilde 1.cet.
89901
1767
1767
0

0
0
0
0
352543
352543
352543
0

0
0
0
0
88134
88134
88134
0

352543
8100
0
400000
26439
787082

88134
1767
0

Izpildes %
24,93%
21,81%
21,81%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
25,00%
25,00%
25,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
25,00%
21,81%
#DIV/0!

26439
116340

0
14,78%

777836
0
0
8000
769836

24647
0
0
0
24647

777836
45267
36300
8967
258169
233060
24109
1000
0

24647
9676
7828
1848
14971
12364
2607
0
0

0
0
474400
23500
450900
2680
780516
6566

0
0
0

3,17%
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00%
3,20%
#DIV/0!
#DIV/0!
3,17%
21,38%
21,56%
20,61%
5,80%
5,31%
10,81%
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,16%

0
24647
R.Azins
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdē
(protokols Nr.5, 9.§)

Andrupenes pamatskolas
maksas pakalpojumu cenrādis
no 2016.gada 1.maija

Nr.

1.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa
(EUR/h)
bez PVN

PVN
(21%)

Maksa
(EUR/h)
ar PVN

Telpu noma izglītojošu pasākumu
rīkošanai
(semināri, lekcijas, apmācības u.c.) :

1.1.

Klases telpu noma

2,50

0,53

3,03

1.2.

Datorklases telpu noma

4,00

0,84

4,84

Dagdas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.aprīļa sēdē
(protokols Nr.5, 10.§)

Ezernieku pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrādis
(ēkā "Pasts", Ezernieki, Ezernieku pagasts)
no 2016.gada 1.maija
Mērvienība

Maksa
(EUR)

viena mazgāšanas reize

2,00

2.1. bērniem līdz 6 gadiem
(pieaugušo uzraudzībā)

1 personai

bezmaksas

2.2. bērniem no 7 līdz 14 gadiem

1 personai

1,00

2.3. pārējām personām

1 personai

2,00

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

1. Veļas mazgāšana *
(līdz 5 kg sausas veļas)
2. Dušas izmantošana (līdz 40 min.):

* pakalpojuma cenā nav iekļauti veļas mazgāšanas līdzekļi.

Dagdas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

