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2018.gada 25.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs
Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers (no plkst.
15:07), Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
izpilddirektors Artjoms Gekišs; sociālā dienesta vadītājas vietniece Jolanta Zvidriņa;
attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa; juriste Diāna Macuļeviča; finanšu
nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis; nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks; zemes
lietu speciālists Juris Priluckis;
PII “Saulīte” vadītāja Inese Domkova un vadītājas vietniece Inese Paškeviča;
Folkloras centra vadītāja Inta Viļuma;
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska;
datorspeciālists Gints Runis.
Nepiedalās –
1 deputāts: Inese Plesņa (slimības dēļ).
Darba kārtība:
Sēdes slēgtā daļa
1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Sēdes atklātā daļa
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2017.gadā.
3. Par projekta Nr.LLI-329 “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni”/
“Healthy life - first steps in creating happy future (HealthyLife)” realizēšanu.
4. Par projekta pieteikumu “Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu
vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai”.
5. Par izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību.
6. Par PII “Saulīte” darbības pārtraukšanu uz remonta laiku.
7. Par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
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Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžetā.
Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi.
Par papildu finansējumu Dagdas Mūzikas un mākslas skolai.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
Par pašvaldības zemes vienības 6042 009 0147, Andrupenes pagastā reģistrēšanu.
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Par zemes nomas tiesību pāreju.
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
Par adreses likvidēšanu.
Par adrešu piešķiršanu.
Par adreses maiņu.
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Auri”, Ķepovas pagastā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par Dagdas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu.
Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā.
Par darba grupu festivāla “Baltica 2018” norisei Dagdas novadā.
Par darba grupu Latvijas valsts simtgadei plānoto pasākumu norisei Dagdas novadā.
Par Sporta skolas brauciena saskaņošanu uz sacensībām Baltkrievijā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoli.
Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”.
Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu uzlādes stacijas izbūvei.
Par projektēšanas uzdevumu sporta kompleksa būvniecībai.
Par pašvaldības amatu sarakstiem un mēnešalgām.
Par Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja iecelšanu.
Par Dagdas pagasta bibliotēkas likvidāciju.
Par izmaiņām Zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā.
Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “Mežsaimnieku apvienība „Krāslava””.
Par atlīdzību deputātei O.Golubei.
Sēdes slēgtā daļa
1. §
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā
/Ziņo J.Zvidriņa/

1.1.

P. M. mājsaimniecībai

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes
situāciju P. M. mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem un jau
sniegto atbalstu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra
saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 15.1 un 15.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

Piešķirt P. M. vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 860.00 (astoņi
simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas
satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

1.2.

A. P. mājsaimniecībai

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes
situāciju A. P. mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem un jau
sniegto atbalstu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra
saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 15.1 un 15.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt A. P. vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 860.00 (astoņi
simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas
satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdes atklātā daļa
2. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2017.gadā
/Ziņo J.Zvidriņa/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2017.gadā, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2017.gadā:
1. No 2017.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 338 128,- (pēc
grozījumiem) Dagdas novada Sociālais dienests 2017.gadā izlietojis EUR 333 394,jeb 98,60 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 182277,- jeb 99,26 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 32622,- jeb 92,94 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 118495,- jeb 97,82 %.

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 146 644,05 un pakalpojumu saņēmušas 53 persona.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2017.gadā izlietoti EUR 24646,20
aprūpējot dzīvesvietā 28 personas.
4. 2017.gadā Dagdas novadā 895 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā piešķirts
trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 819 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī, izvērtējot 16
mājsaimniecības, 34 personām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.
5. 2017.gadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība kopā
sniegta 1953 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2928 personas.
6. 2017.gadā no gada sākuma pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas 28
pieaugušas personas ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
3. §
Par projekta
Nr.LLI-329 “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni”/
“Healthy life - first steps in creating happy future (HealthyLife)” realizēšanu
/Ziņo L.Nagļa/
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr. 5-41,
Projekta iesniegums Nr. LLI-329 "Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni"
(HealthyLife) tika iesniegts Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020 finansēšanai un Programmas ERAF finansējums maksimālajai
summai 636 081,39 EUR tiek piešķirts 2 projektu partneru projekta aktivitāšu īstenošanai.
Projekta vadošais partneris: Visaginas radošo māja (“Visagino kūrybos namai”).
Projekta sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība.
Projekta vispārējais mērķis: uzlabot pieejamību un efektivitāti izglītības, sporta un sociālo
infrastruktūru efektīvai īstenošanai jaunas sociālās iekļaušanās pasākumus pierobežas
reģionos – Dagdā un Visaginas.
Partneri veiks “veselīga dzīve” pētījumu, lai savāktu informāciju par 8 neformālās
izglītības programmām, kuras tiks radītas un izmēģinātas ar mērķa grupu.
Tiks organizēti vairāki izglītojošie pasākumi: starptautiskās vasaras nometnes, sporta
spēles, “Šefpavārs jauniešiem” u.c. aktivitātes.
Projekta ietvaros tiks rekonstruēts sporta stadions Dagdā (Dagdas vidusskolas teritorijā) un
mācību telpas Visaginas.
Projekta kopējā apstiprinātā summa abiem partneriem - 748 331,06 EUR, no kuras 85% ir
ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 636 081,39 EUR, un
15% partneru kopējais finansējums, kas sastāda 112 249,67 EUR, tajā skaitā katras valsts
dotācijas.
Projekta finansējuma sadalījumam starp partneriem maksimāli līdzvērtīgs:
- Visaginas radošo māja (“Visagino kūrybos namai”) - 356 036,30 EUR
- Dagdas novada pašvaldība - 392 294,76 EUR
Iepazinušies ar projektu Nr.LLI-329 “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu
nākotni/ “Healthy life- first steps in creating happy future ( HealthyLife)”, pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Realizēt Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020
projektu Nr.LLI-329 “Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” / “Healthy
life- first steps in creating happy future (HealthyLife)” ar kopējām izmaksām EUR
392 294,76, t.sk.85 % ERAF finansējums - 333 450,54 EUR .
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta izmaksām jeb
EUR 39 229,48 un priekšfinansējumu EUR 392 294,76 (5% no kopējām projekta
izmaksām jeb EUR 19 614,74 - valsts dotācija) .
3. Saskaņot projektā iesaistīto pašvaldības darbinieku braucienus uz Lietuvu projekta
aktivitāšu ietvaros.
4. §
Par projekta pieteikumu “Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko
ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai”
/Ziņo L.Nagļa/
Projekta mērķis: Ežezera pieguļošās teritorijas atjaunošana atbilstoši universālā dizaina
principiem, labiekārtojot Ezernieku un Andzeļu pludmales.
Projekta aktivitātes:
1) Andzeļu pludmales labiekārtošana – nojume ar soliem un galdu, soli, atkritumu urnas,
10 m gara laipa uz pontoniem, ģērbtuve un sausā tualete (no koka).
Paredzēts izbūvēt piebraucamo ceļu un autostāvvietu 10 mašīnām, kā arī gājēju ietvi
1.50 m platumā no autostāvvietas līdz pludmalei (no akmens šķembām).
2) Ezernieku pludmales labiekārtošana – nojume ar soliem un galdu, soli, atkritumu
urnas, smilšu kaste, šūpoles, ugunskura vieta, laipa, pontons (no koka).
Kopējās izmaksas - 55 926.27 EUR.
Pieprasītais finansējums no LVAF - 50 000.00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums - 5 926.27 EUR jeb 10% , tajā skaitā 2 655 EUR – algu fonds
(projektu koordinators, grāmatvedis, jurists).
Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana
publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai” iesniegšanai
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu vadlīnijā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu
pārvaldības praktiskās aktivitātes”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu
vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” un iesniegt projekta pieteikumu “Ežezera pieguļošās
teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes
samazināšanai” ar kopējām izmaksām EUR 55 926,27.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā:
2.1. nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10,6 % apmērā no kopējām Projekta izmaksām
jeb EUR 5 926,27 un priekšfinansējumu EUR 55 926,27;
2.2. paredzēt pašvaldības 2018.gada budžetā Projekta finansējuma summu EUR
55 926,27.

5. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu
/Ziņo M.Micķeviča/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu, lai
nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanu saskaņā ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē
izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas,
vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās
izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3
(J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas noteikumus. /Pielikumā/
2. Izveidot Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanai Ekspertu komisiju šādā sastāvā:
 Artjoms GEKIŠS – Pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
 Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
 Regīna PAULIŅA – izglītības speciālists.
6. §
Par PII “Saulīte” darbības pārtraukšanu uz remonta laiku
/Ziņo I.Domkova/
Sakarā ar Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 08.01.2018. vēstuli
Nr.1.1/6 par atļauju slēgt iestādi vasarā uz vienu mēnesi, lai nodrošinātu ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu piešķiršanu pedagogiem, lai ieekonomētu finanšu līdzekļus uz
darbinieku aizvietošanu, kā arī lai veiktu plānotos remontdarbus ēkā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un Ministru kabineta
17.09.2013. noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”
55.punktu, kurš nosaka, ka “Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu dezinfekciju, dezinsekciju
un deratizāciju, kā arī telpu remontdarbus.”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 4 (R.Nipers,
J.Kavuns, A.Plotka, V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut slēgt Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbību uz telpu
remontdarbu laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 5.augustam.
2. PII “Saulīte” vadītājai I.Domkovai organizēt iestādes darbības slēgšanu uz lēmumā
minēto periodu.
7. §
Par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā
/Ziņo D.Macuļeviča /
pret J. V.

2000.gada 14.decembrī starp Ezernieku pagasta padomi un J. V., personas kods …..,
tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2000/77 par dzīvokļa “….”, Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā īri un komunālajiem pakalpojumiem.
2. Sakarā ar 2000.gada 14.decembra dzīvojamās telpas īres līguma pielīgto saistību
neizpildi uz 2018.gada 01.janvāri J. V. ir izveidojies parāds Dagdas novada
pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes budžetam par dzīvojamās telpas īri un
komunālajiem pakalpojumiem EUR 615,21 (seši simti piecpadsmit euro, 21 cents).
3. Dagdas novada pašvaldība 2017.gada 17.oktobrī ierakstītā vēstulē nosūtīja Jurim
Vidiņam brīdinājumu Nr.4-4/17/1346 par parāda apmēru, labprātīgu saistību izpildi un
labprātīgas saistību neizpildes sekām. Brīdinājumā minētā kopējā parāda summa
sastādīja EUR 591,39 (pieci simti deviņdesmit viens euro, 39 centi).
4. Pēc Dagdas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas parāds par dzīvojamās
telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem nav dzēsts.
5. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro
daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

5.1. Iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret J. V. par saistības
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par dzīvojamās telpas īres un komunālo
pakalpojumu maksas parāda piedziņu EUR 615,21 (seši simti piecpadsmit euro, 21
cents) apmērā.
5.2. Lēmumu nosūtīt J. V. uz deklarēto adresi: “Šustu veikals”, Ezernieku pagasts, Dagdas
novads, LV-5692.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo D.Macuļeviča/
8.1. dzīvojamās platības izīrēšana P. M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu P. M., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1)punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt P. M. pašvaldības dzīvokli “Kundziņas”-1, Mariampolē, Andrupenes pag. (2istabu, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu – līdz 2019.gada 31.janvārim.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt telpu īres līgumu ar
P. M..
3. Uzlikt par pienākumu P. M. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Kundziņas”-1,
Mariampole, Andrupenes pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

8.2. dzīvojamās platības izīrēšana L. M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu L. M., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt L. M. pašvaldības dzīvokli Dagdā, Alejas ielā 16 – 3 (2-istabu, bez ērtībām) uz
6 mēnešiem – līdz 2018.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt telpu īres līgumu ar L. M..
3. Uzlikt par pienākumu L. M. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Alejas iela 16-3,
Dagda, Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.3. dzīvokļa apmaiņa M. F.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 9.janvāra lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu M. F., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut M. F. veikt dzīvokļa Kalna ielā 1 – 16, Asūnē (2-istabu, ar ērtībām) apmaiņu
pret dzīvokli Kalna ielā 1 – 14, Asūnē (1-istabas, ar ērtībām).
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar M. F. uz 1 gadu – no 2018.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.janvārim.
3. Uzlikt par pienākumu M. F. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalna ielā 1 – 14,
Asūnē, Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
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” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.Kavuns,
A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2018/1 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 “Par Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2017.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.2018/1 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām.
10. §
Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.Kavuns,
A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi:
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 9 823 917 EUR jeb 99,90 %, t.sk. atlikums gada sākumā
245 273 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 9 531 470 EUR jeb 98,91 % un līdzekļu atlikums gada
beigās 292 447 EUR.
3. Speciālā budžeta :
3.1.ieņēmumu daļā – 394 777 EUR jeb 100,00 %, t.sk. atlikums gada sākumā
32 636 EUR;
3.2.izdevumu daļā – 371 114 EUR jeb 97,95 % un līdzekļu atlikums gada beigās
23 663 EUR.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
11. §
Par papildu finansējumu Dagdas Mūzikas un mākslas skolai
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Dagdas Mūzikas un mākslas skolas 15.01.2018. vēstuli Nr.1-23/1 par
papildus finansējuma piešķiršanu izglītības programmas nodrošināšanai visiem iestādes
audzēkņiem, ņemot vērā Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu “Kārtība, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 6.3
punktu, kurš paredz, ka “Dotācija tiek piešķirta vienam izglītojamam, kas vienlaikus
apgūst vienu izglītības programmu” jeb šajā gadījumā 114 audzēkņiem no Valsts izglītības
informācijas sistēmā reģistrētajiem 134, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs
S.Viškure,), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta EUR 963 mēnesī Dagdas Mūzikas
un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2018.gada 1.janvāra.
2. Finanšu nodaļai paredzēt 2018.gada budžetā finansējumu EUR 11 556 apmērā Dagdas
Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 2018.gadā.

Izgāja deputāts R.Nipers.
12. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
12.1. dzīvokļi Nr.2 un Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt dzīvokļu Nr.2 un Nr.3
īpašumus Asūnes ielā 23, Dagdā, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, V.Stikuts, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā:
1.1.dzīvokļa īpašumu Nr.2 ar kadastra Nr.6009 900 0379 21,4 m2 platībā un dzīvokļa
īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234 2070/7180 domājamās daļas;
1.2.dzīvokļa īpašumu Nr.3 ar kadastra Nr.6009 900 0378 26,6 m2 platībā un dzīvokļa
īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234 2620/7180 domājamās daļas.
2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.
12.2. “Kalnavēji”, Dagdas pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 0211, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Kalnavēji”,
Dagdas pagastā, kadastra numurs 6054 001 0244, 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, V.Stikuts, V.Krūmiņš, Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Kalnavēji”, Dagdas pagastā, kadastra
numurs 6054 001 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054
001 0211 1,4775 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu 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:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts;
 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Kalnavēji”, Dagdas pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
12.3. “Sautiņi”, Bērziņu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6050 001 0106, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Sautiņi”,
Bērziņu pagastā, kadastra numurs 6050 001 0052, 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka, V.Stikuts, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Sautiņi”, Bērziņu pagastā, kadastra
numurs 6050 001 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 001
0106 6,3 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Viktors STIKUTS – 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:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Aivars PLOTKA – Domes deputāts;

 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
13. §
Par pašvaldības zemes vienības 6042 009 0147, Andrupenes pagastā reģistrēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0147 Andrupenes pagastā, ņemot vērā, ka tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškur,s S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0147
(~1,0 ha) Andrupenes 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,
segt no pašvaldības 2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
14. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
14.1. “Vārpas”, Andrupenes pagastā
Izskatot U. K., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 10.01.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Vārpas”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 010 0030,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vārpas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
010 0214 (2,17 ha) nosaukumu “Krustiņi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

14.2. “Akmeņkalni”, Asūnes pagastā
Izskatot I. V., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 03.01.2018.) par
īpašuma “Akmeņkalni” 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Akmeņkalni”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 002 0016,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Akmeņkalni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6046 002 0035 (13,4 ha) nosaukumu “Bebrugrāvji”, nosakot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14.3. “Ozolaines”, Andrupenes pagastā
Izskatot V. A., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 17.01.2018.) par īpašuma “Ozolaines” 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Ozolaines”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 008 0033,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ozolaines” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 6042 008 0033 (11,1 ha), 6042 008 0034 (2,0 ha), 6042 008 0101 (2,65
ha), 6042 008 0159 (0,92 ha), 6042 008 0228 (0,6 ha) un 6042 008 0226 (14,15 ha)
nosaukumu “Ozollauki”, saglabājot tiem iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
15.1. D. E. Andrupenes pagastā

Izskatot D. E., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 15.01.2018.) 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", zvērināta notāra Evijas Paļumas
15.01.2018. izdotu notariālo aktu Nr.160,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt D. E. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018. līdz 31.12.2022. uz zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 0172 (0,7 ha), 6042 005 0173 (0,15 ha),
6042 004 0227 (0,7 ha), 6042 005 0040 (2,5 ha), 6042 006 0253 (1,6 ha) un 6042 009
0107 (1,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar D.
E..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Nipers

15.2. J. V. Dagdas pagastā
Izskatot J. V., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 17.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 1,5 ha lielu platību no
pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0190
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt zemes nomas
līgumu ar J. V..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.3. P. Z. Andrupenes pagastā
Izskatot P. Z., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 09.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt P. Z. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes fonda iekļautu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0088 (1,8 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts
vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar P.
Z..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.4. A. P. Dagdas pagastā
Izskatot A. P., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 15.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes fonda
iekļautiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0139 (1,0 ha), 6054 005
0143 (6,3 ha) un 6054 005 0153 (2,2 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts
vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā par zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 6054 005 0139 (1,0 ha) un 6054 005 0143 (6,3 ha).
4. Noteikt nomas maksu 2,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā par zemes vienību 6054
005 0153 (2,2 ha).
5. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt nomas līgumu ar
A. P..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.5. V. P. Ezernieku pagastā
Izskatot V. P., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 18.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0090 (4,3 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu
ar V. P..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.6. A. L. Ķepovas pagastā
Izskatot A. L., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 05.12.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. L. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0279 (6,1 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. L..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāte O.Golube
15.7. V. N. Andrupenes pagastā
Izskatot V. N., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 22.01.2018.) 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.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. N. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0033 (2,4 ha), lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar V.
N..

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
16.1. S. P. Bērziņu pagastā
Izskatot S. P., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldība
reģistrēts 20.12.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt S. P. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017. uz zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 6050 004 0416 (0,3 ha) un 6050 004 0417 (0,43 ha) Bērziņu pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.2. Z. P. Konstantinovas pagastā
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 15.01.2018. vēstuli Nr.1.11/18/1 un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt Z. P., personas kods …, zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumiem 6076 004 0197 (1,16 ha), 6076 004 0499 (0,12 ha), 6076 004 0195
(0,73 ha) un 6076 004 0196 (0,15 ha) Konstantinovas pagastā sakarā ar viņas nāvi
06.06.2017.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
17.1. ar A. G. Andzeļu pagastā
Izskatot A. G., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 27.10.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt A. G. zemes nomas tiesības ar 01.02.2018 līdz 31.12.2022. uz 0,14 ha lielu
platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0246
personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. G..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.2. ar Ļ. M. Andrupenes pagastā
Izskatot Ļ. M., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 27.11.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Ļ. M. zemes nomas tiesības ar 01.02.2018. līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes
fonda iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0121 (0,39 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts
vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas
līgumu ar Ļ. M..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.3. ar ZS “Saules dārzi” Andrupenes pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības “Saules dārzi”, reģ.Nr.41501026154, juridiskā
adrese: “Purviņi”, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
15.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt ZS “Saules dārzi” zemes nomas tiesības ar 01.02.2018. līdz 31.12.2022. uz
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0129 (2,2 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas
līgumu ar ZS “Saules dārzi”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāte O.Golube
18. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
R. A. Šķaunes pagastā
Izskatot R. A., personas kods …, deklarētā adrese ..., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 12.12.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izbeigt A. A., personas kods …, zemes nomas tiesības uz 2,5 ha lielu platību no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 sakarā ar viņa nāvi.
2. Piešķirt R. A. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018. līdz 31.12.2022. uz 2,5 ha lielu
platību no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3290 personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar R. A..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai.
Nr.
p.k.

Pagasts

Zemes vienības statuss

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

1.

Andrupenes pagasts

2.

Andrupenes pagasts

3.

Andrupenes pagasts

4.

Andrupenes pagasts

5.

Bērziņu pagasts

6.

Bērziņu pagasts

7.

Dagdas pagasts

8.

Ezernieku pagasts

9.

Svariņu pagasts

10. Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
zeme zemes reformas
pabeigšanai

6042 007 0162

0,59

6042 006 0257

0,8

6042 002 0062
6042 011 0119

6,15
(daļa no z.g.)
0,7

6050 004 0184

1,5

6050 004 0390

0,9

6054 005 0226

2,1

6056 005 0297
6090 001 3375

1,8
(daļa no z.g.)
2,9

6090 001 0228

1,18

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2018.gada
16.februārim.
20. §
Par adreses likvidēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts – dzīvojamā māja, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.689 “Adresācijas
noteikumi” 30.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Dzēst adrešu reģistrā adresi “Birzstalas”, Pļupova, Asūnes pag., Dagdas nov.,
adreses klasifikatora kods 104997611.
21. §
Par adreses piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot E. L., personas kods …, deklarēta adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 22.12.2017.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.689 “Adresācijas noteikumi” 15.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Būvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0118

īpašumā “Laimes dārzs”, piešķirt adresi “Saullēkti ozolos”, Piļori, Ezernieku pag., Dagdas
nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par adreses maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas 18.01.2018. vēstuli Nr.4-7e/2018/217 un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.689 “Adresācijas
noteikumi” 29.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Īpašumā Dagdā, Brīvības ielā 3, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0349
002, 6009 002 0349 007, 6009 002 0349 013, 6009 002 0349 014, 6009 002 0349 015,
6009 002 0349 016, 6009 002 0349 018, 6009 002 0349 019 un 6009 002 0349 020,
mainīt adresi no Brīvības iela 3, Dagda, Dagdas novads uz Brīvības iela 3G, Dagda,
Dagdas novads. Adreses klasifikatora kods 102235912.
23. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6044 002 0089, Andzeļu pagastā jaunu
nosaukumu “Grantaines”.
24. §
Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu
/Ziņo J.Priluckis/
24.1. īpašumā “Avoti”, Andrupenes pagastā
Izskatot UAB “Marmast”, reģ.Nr.302553650, juridiskā adrese Gamklu iela 4,
Marijampole, Lietuvas Republika, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.01.2018.) par
zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu un
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izveidot nekustamajā īpašumā "Avoti", Andrupenes pagastā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6042 004 0028, zemes vienības daļu 0,5 ha platībā (kadastra apzīmējums
6042 004 0028 8001), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
2. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0028 robežu shēma ar
iezīmētu plānoto zemes vienības daļu.
24.2. īpašumā “Stāvlaukums 1”, Dagdā
Sakarā ar paredzēto zemes iznomāšanu elektromobiļu uzlādes stacijas uzturēšanai
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu un
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izveidot Dagdas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā "Stāvlaukums 1",
Dagdā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6009 001 3042, zemes vienības daļu
0,0050 ha (50 m2) platībā (kadastra apzīmējums 6009 001 3042 8001), nosakot tai
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
2. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 3042 robežu shēma ar
iezīmētu plānoto zemes vienības daļu.
25. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Auri”, Ķepovas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J. C., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 23.12.2017.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Auri”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6080 004 0199 divos zemes gabalos – 13,0 ha un 9,4 ha.

2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā:
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0199 sadales shēma uz vienas lapas.
26. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
26.1. īpašumam “Balodīši”, Andrupenes pagastā
Izskatot SIA “ABC Construction”, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.01.2018.)
un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Dainas Aladjevas, sertifikāts BA-96, izstrādāto
zemes ierīcības projektu e-doc_ZIP_60420060031_20180124 nekustamajam īpašumam
“Balodīši”, Andrupenes pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042
006 0031 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0346 (projektētā platība
12,6 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101. Zemes vienībai saglabāt īpašuma nosaukumu “Balodīši”. Būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 6042 006 0031 002, 6042 006 0031 003, 6042 006 0031 004, 6042 006
0031 005, 6042 006 0031 006, 6042 006 0031 007, kas atrodas uz šī zemes gabala,
saglabāt adresi “Balodīši”, Andiņi, Andrupenes pag., Dagdas nov.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0345 (projektētā platība
0,8 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601. Zemes vienībai piešķirt īpašuma nosaukumu “Saldumiņi”. Būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 6042 006 0031 001, 6042 006 0031 009, 6042 006 0031 010,
6042 006 0031 011 piešķirt adresi “Saldumiņi”, Andiņi, Andrupenes pag., Dagdas nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.2. īpašumiem “”Altiņi” un “Veldzes”, Ezernieku pagastā
Izskatot SIA “Latvijasmernieks” Rēzeknes biroja iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
29.12.2017.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas, sertifikāts BA-181,
izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60560060045_0032_20171228, kas
paredz atdalīt no nekustamā īpašuma “Veldzes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6056 006 0032 (13,83 ha) platību 0,3 ha, pievienojot to pie nekustamā īpašuma “Altiņi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0045, palielinot to līdz 25,74 ha.
2. Zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056 006 0045 un 6056 006 0032 noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26.3. īpašumam “Kļavas”, Dagdas pagastā
Izskatot SIA “Metrum”, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.12.2017.) un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Sandas Kristālas, sertifikāts AA000000011,
izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc_ZIP_60540040025_20171228 nekustamajam
īpašumam “Kļavas”, Dagdas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6054 004 0025 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0330 (projektētā platība
4,7775 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101. Zemes vienībai saglabāt īpašuma nosaukumu “Kļavas”.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0331 (projektētā platība
0,1225 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve, kods 0908. Zemes vienībai piešķirt īpašuma nosaukumu
“Meteoroloģiskā stacija Dagda”, Dagdas pagasts, Dagdas novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.4. īpašumam “Kalēji”, Šķaunes pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.01.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-docZIP_60920060015_20180119
nekustamajam īpašumam “Kalēji”, Šķaunes pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 0015 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0420 (projektētā platība
5,49 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0419 (projektētā platība
0,05 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Kalēji”, kadastra Nr.6092
006 0016, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26.5. īpašumam “Ceriņi”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.01.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc-ZIP_60800040010_ 20180119
nekustamajam īpašumam “Ceriņi”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0010 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0296 (projektētā platība
14.4 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0295 (projektētā platība
0,10 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Ceriņi”, kadastra Nr.6080
004 0008, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

26.6. īpašumam “Dievadārzs”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,

iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.01.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800040064_ 20180119
nekustamajam īpašumam “Dievadārzs”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6080 004 0064 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0288 (projektētā platība
17,50 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0287 (projektētā platība
0,70 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Dievadārzs”, kadastra
Nr.6080 004 0064, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par Dagdas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Dagdas novada pašvaldības dome ar 2017.gada 25.oktobra lēmuma “Par zemes
nomas līgumu slēgšanu” (protokols Nr.15., 20.§) 20.2.punktu piešķīra A.K.
Konstantinovas pagastā zemes nomas tiesības no 01.11.2017. līdz 31.12.2022. uz
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076 004 0126 (0,52
ha), 6076 004 0201 (0,8 ha), 6076 004 0397 (0,34ha), 6076 004 0287 (0,15 ha), 6076 004
0187 (2,8 ha), 6076 005 0193 (2,1 ha) un ar 01.11.2017. līdz 31.12.2018. uz rezerves
zemes fonda zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0473 (0,5 ha)
lauksaimniecības vajadzībām. Lēmuma 4.punkts noteica, ka līgums noslēdzams mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas. A.K. līdz šim Konstantinovas pagasta pārvaldē par
zemes nomas līguma noslēgšanu nav griezies.
Dagdas novada pašvaldības 18.03.2015. apstiprināto noteikumu “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” 12.punkts nosaka, ja nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu
nomas līguma noslēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. un 85. pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2017.gada 25.oktobra lēmuma “Par
zemes nomas līgumu slēgšanu” (protokols Nr.15., 20.§) 20.2.punktu par zemes nomas
līgumu slēgšanu ar A. K. Konstantinovas pagastā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) kopš 2014.gada
21.novembra ir Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk - Tīkls) dalībnieks,
lai nodrošinātu Tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Pašvaldībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt, ka Tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Pašvaldībā koordinēs Dagdas novada
Sporta skolas direktore Vija NIPERE.
2. Noteikt Domes deputāti Inesi PLESŅU kā atbildīgo politisko amatpersonu par Tīkla
pasākumu īstenošanu Pašvaldībā.
3. Tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzībai izveidot pašvaldības starpsektoru vadības
komisiju šādā sastāvā:
Marija MICĶEVIČA – Dagdas novada 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.
5. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 20.02.2015. sēdes
lēmums “Par Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā noteikto kritēriju ieviešanu
pašvaldībā” (prot. Nr.2, 38.§).
29. §
Par darba grupu festivāla “Baltica 2018” norisei Dagdas novadā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” ietvaros paredzēto
Vasaras Saulgriežu svētku pasākumu Dagdā, lai veiksmīgi sagatavotos tā norisei un ņemot
vērā izmaiņas pašvaldības amatu sarakstos,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, R.Nipers,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izveidot Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” ietvaros pasākuma norisei
Dagdas novadā darba grupu jaunā sastāvā:
 Inta VIĻUMA – Folkloras centra vadītāja, darba grupas vadītāja;
 Solvita PLIVČA – Dagdas novada tautas nama kultūras pasākumu organizatore;

 Sarmīte KROMĀNE – Dagdas novada tautas nama mākslinieciskā noformētāja;
 Inese PLESŅA – kultūras metodiķe;
 Guna MALINOVSKA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja.
2. Nepieciešamības gadījumā darba grupai pieaicināt citus pašvaldības iestāžu
darbiniekus.
3. Par plānotajiem pasākumiem informēt Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības
jautājumu komiteju.
4. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdes
lēmums “Par sadarbību Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” rīkošanā” (prot.
Nr.13, 15.§).
30. §
Par darba grupu Latvijas valsts simtgadei plānoto pasākumu norisei Dagdas novadā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Latvijas valsts simtgadei plānotajiem pasākumiem Dagdas novadā, ņemot
vērā izmaiņas pašvaldības amatu sarakstos,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, R.Nipers,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izveidot Latvijas valsts simtgades ietvaros plānoto pasākumu norisei Dagdas novadā
darba grupu jaunā sastāvā :
 Artjoms GEKIŠS – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, darba grupas vadītājs;
 Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, darba grupas
koordinatore;
 Inese PLESŅA - Dagdas novada pašvaldības kultūras metodiķe;
 Solvita PLIVČA – Dagdas novada Tautas nama kultūras pasākumu organizatore;
 Vija GEKIŠA – Dagdas vidusskolas direktore;
 Inga SOLOHA – Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāja;
 Lolita BEITĀNE – Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktore;
 Aina ODIŅECA – Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītāja;
 Guna MALINOVSKA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
 Inta VIĻUMA – Folkloras centra vadītāja.
2. Nepieciešamības gadījumā darba grupai pieaicināt citus pašvaldības iestāžu
darbiniekus.
3. Par plānotajiem pasākumiem informēt Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības
jautājumu komiteju.
4. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 18.02.2016. sēdes
lēmums “Par darba grupas izveidošanu Latvijas valsts simtgadei” (prot. Nr.3, 3.§).
31. §
Par Sporta skolas brauciena saskaņošanu uz sacensībām Baltkrievijā
/Ziņo V.Nipere/

Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu un sakarā ar Dagdas novada sporta
skolas iesniegumu par dalību Bērnu un jauniešu olimpiskās rezerves sporta skolas “Atlet”
rīkotajā starptautiskajā E.Sosinas turnīrā vieglatlētikā, kas notiks Minskā, š.g. 2.-4.martā,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1
(S.Viškure), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Nipere, R.Nipers,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas novada Sporta skolas audzēkņu un trenera braucienu uz Baltkrieviju
dalībai E.Sosinas starptautiskajā turnīrā vieglatlētikā, kas notiks Minskā, 2018.gada 2.4.martā.
32. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 21.12.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Kalnatorņi”, Asūnes pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.17, 13.§), 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā nosacīto cenu EUR 3 300,- (trīs tūkstoši trīs simti euro). /Novērtēšanas akts
protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kalnatorņi”, Asūnes 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”.

33. §
Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”
/Ziņo A.Gekišs/
Izskatījusi SIA “Latvian Holidays” lūgumu izmantot telpas darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” projekta
“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 (turpmāk – Projekts) atbalsta
pasākuma “Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas” vajadzībām,
lai turpinātu nodrošināt psihologa konsultāciju sniegšanu ilgstošiem bezdarbniekiem
Dagdas novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2)punktu, 21.panta pirmās daļas 14)punkta b)apakšpunktu un 27)punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūlija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida

nosacījumiem” 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nodrošināt SIA „Latvian Holidays”, reģ.Nr. 40103189466, tiesības lietot telpu Nr.1112, ar kopējo platību 22,6 m2, pašvaldībai piederošā ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā uz
Projekta īstenošanas laiku psihologa pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Dagdas
novadā 2018.gadā.
2. Noteikt maksu par telpas lietošanu EUR 1,00 (viens euro) + PVN 21% apmērā par 1
(vienu) stundu.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par telpas lietošanu parakstīšanai.
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt līgumu ar SIA “Latvian
Holidays”.
34. §
Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu uzlādes stacijas izbūvei
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 2017.gada 18.decembrī saņemta VAS „Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) 2017.gada 15.decembra vēstule Nr.11.11-26/3063
par elektromobiļu ātrās uzlādes uzstādīšanu Dagdā.
CSDD savā vēstulē informē par to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.24.punktam un Satiksmes
ministrijas deleģēšanas līgumam CSDD uzdots par pienākumu Latvijā izveidot un uzturēt
Nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes staciju tīklu, realizējot Eiropas Savienības fonda
projektu Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana.
Uzsākot projekta īstenošanas otro kārtu, pēc CSDD pasūtījuma SIA
“PricewaterhauseCoopers” sadarbībā ar SIA “Daina EL” veica pētījumu par elektromobiļu
ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietām reģionālo autoceļu tīklā un apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu virs 5000. Pētījuma mērķis bija noteikt potenciālās uzlādes staciju
atrašanās vietas, katrai vietai piedāvājot vairākas alternatīvas.
Izvērtējot pētījuma rezultātus – uzlādes staciju atrašanās vietas, prognozējamās
uzstādīšanas izmaksas u.c. kritērijus, par piemērotāko uzlādes stacijas uzstādīšanai Dagdā
atzīta vieta Stāvlaukumā 1, kadastra Nr. 60090013042.
Ņemot vērā augstāk minēto, CSDD lūdz izvērtēt iespēju atbalstīt elektromobiļu
uzlādes stacijas uzstādīšanu pētījuma gaitā izvēlētajā uzlādes stacijas atrašanās vietā
Stāvlaukumā 1, Dagdā un izskatīt iespēju noslēgt apbūves tiesības līgumu elektromobiļu
ātrās uzlādes stacijas izbūvei minētajā īpašumā, šim nolūkam piešķirot zemesgabalu 50 m2
platībā, uz kura paredzēts:
- izveidot stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai stāvvietai 2,5m x 5m);
- apzīmēt stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 „Stāvvieta” ar papildzīmēm - Nr.805, 806 vai
807 “Darbības zona”, Nr.860 “Elektromobiļiem”;
- uzstādīt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju (ieejas strāvas stiprums 80 A).
Visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, veiks CSDD.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas numurs 40003345734,
apbūves tiesības Stāvlaukumā 1, Dagdā, Dagdas novadā (kadastra apzīmējums Nr.
60090013042), 50 m² platībā, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
2. Noslēgt Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” ar šādiem nosacījumiem:
2.1.maksa par apbūves tiesību gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli – 50,00
EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
2.2.apbūves tiesības termiņš – 10 (desmit) gadi.
3. VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” veic:
3.1.visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, ievērojot
līguma nosacījumus;
3.2.bez atsevišķa pilnvarojuma reģistrē apbūves tiesību zemesgrāmatā uz līguma
darbības termiņu.
4. Līgumu sagatavot parakstīšanai Dagdas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam.

35. §
Par projektēšanas uzdevumu Dagdas sporta kompleksa būvniecībai
/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4) un 6)punktu,
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt projektēšanas uzdevumu Dagdas sporta kompleksa būvniecībai. /Pielikumā/
2. Atbildīgais par būvobjekta tehniskā projekta izstrādes un sabiedriskās apspriešanas
organizēšanu pašvaldības izpilddirektors A.Gekišs.
36. §
Par pašvaldības amatu sarakstiem un mēnešalgām
/Ziņo A.Gekišs/
Izgāja deputāti V.Nipere, R.Nipers, V.Krūmiņš.
36.1. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstu un mēnešalgām
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13)punktu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstu un
mēnešalgas no 2018.gada 1.janvāra. / Pielikumā /
Atgriezās deputāti V.Nipere, R.Nipers, V.Krūmiņš.
36.2. Folkloras centra darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgām
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13)punktu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2018.gada 1.februāri Folkloras centra amatu sarakstā palielināt “Folkloras centra
vadītāja” amata vienības skaitu no 0.8 līdz 1.0 slodzei.
2. Apstiprināt Folkloras centra amatu sarakstu un mēnešalgas no 2018.gada
1.februāra. / Pielikumā /
37. §
Par Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja iecelšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 9)punktu, saskaņā
ar Dagdas novada tautas bibliotēkas nolikuma 30.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iecelt Inetu LEONOVIČU – BATŅU Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja amatā
ar 2018.gada 1.februāri.
2. Pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam noslēgt darba līgumu ar Inetu LEONOVIČU –
BATŅU uz nenoteiktu laiku.
38. §
Par Dagdas pagasta bibliotēkas likvidāciju
/Ziņo A.Trūlis/
Dagdas pagasta tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai noslēgtais līgums par telpu
nomu ēkā “Šūpoles”, Ozoliņos, Dagdas pagastā beidzās 31.12.2017. Dagdas novada
pašvaldības domes 21.12.2017. kārtējā sēdē un 27.12.2017. ārkārtas sēdē tika skatīts
jautājums par telpu nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta bibliotēkas darbības

nodrošināšanai minētajā ēkā, taču Domes deputātu atbalstu neguva. Citu telpu, kuras
varētu tikt izmantotas bibliotēkas izvietošanai ciemā Ozoliņi, pašvaldības rīcībā nav.
Ņemot vērā radušos apstākļus, turpmāka atrašanās īpašumā “Šūpoles” pēc līguma darbības
termiņa beigām nav tiesiska, kā arī nav pieļaujama. Dagdas pagasta teritorija atrodas apkārt
Dagdas pilsētai, tāpēc šobrīd, lai nokļūtu līdz pagasta bibliotēkai, daudziem pagasta
iedzīvotājiem jāšķērso Dagdas pilsēta. Līdz ar to paredzēts, ka bibliotekāros pakalpojumus
Dagdas pagasta iedzīvotājiem turpmāk nodrošinās Dagdas novada tautas bibliotēka un
Dagdas bērnu bibliotēka, kuras atrodas Dagdas pilsētā, kā arī to telpas ir pielāgotas
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Sakarā ar minēto pašvaldība griezās Latvijas Bibliotēku padomē par atzinuma
sniegšanu Dagdas pagasta tautas bibliotēkas likvidācijai. 08.01.2018. pašvaldībā tika
saņemts Bibliotēku padomes atzinums, kurā tā neiebilst pret ieceri reorganizēt Dagdas
pagasta bibliotēku, taču rosina rast iespēju Dagdas novada tautas bibliotēkā izveidot
bibliotekāra štata vietu, lai nodrošinātu mobilos bibliotekāros pakalpojumus, pēc iespējas
tuvāk pagasta iedzīvotāju dzīvesvietai, un aicina risināt jautājumu par bibliotēkai
piemērotām telpām Dagdas pagasta teritorijā, lai ilgtermiņā nodrošinātu bibliotekāro un
informācijas pakalpojumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kurš
nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes(...),
Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības bibliotēku dibina,
reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes
atzinumu, kurā Bibliotēku padome neiebilst pret Dagdas pagasta tautas bibliotēkas
likvidāciju,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – 2 (R.Azins,
S.Viškure), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Likvidēt Dagdas novada pašvaldības iestādi “Dagdas pagasta tautas bibliotēka” ar
2018.gada 31.janvāri.
2. Noteikt, ka Dagdas novada tautas bibliotēka ar 2018.gada 1.februāri ir Dagdas
pagasta tautas bibliotēkas funkciju, tiesību, saistību, mantas un lietvedības dokumentu
pārņēmēja.
3. Iekļaut Dagdas pagasta tautas bibliotēkas krājumu Dagdas novada tautas bibliotēkas
krājumā.
4. Izslēgt Dagdas pagasta tautas bibliotēku no Bibliotēku reģistra (reģ. Nr.BLB1229) un
noņemt no Valsts ieņēmumu dienesta reģistra (reģ. Nr.90009121667).
5. Lēmumu nosūtīt Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļai. (K.Valdemāra iela 11A, Rīga,
LV- 1364).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors.
39. §
Par izmaiņām Zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā
/Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar Arvīda Ozoliņa 22.01.2018. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Zemes
nomas tiesību komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
61.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Arvīdu OZOLIŅU no Zemes nomas tiesību komisijas locekļa amata ar
2018.gada 31.janvāri.
2. Ievēlēt Aivaru BELKOVSKI par Zemes nomas tiesību komisijas locekli ar 2018.gada
1.februāri.
40. §
Par pašvaldības pārstāvi biedrībā “Mežsaimnieku apvienība „Krāslava””
/Ziņo A.Trūlis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 27.punktu, sakarā
ar to, ka Dagdas novada pašvaldība ir Mežsaimnieku apvienības „Krāslava” biedrs,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt Arvīdam OZOLIŅAM pašvaldības pārstāvniecības pilnvaras biedrībā
„Mežsaimnieku apvienība „Krāslava”” ar 2018.gada 31.janvāri.
41. §
Par atlīdzību deputātei O.Golubei
/Ziņo A.Trūlis/
Izskatījusi Dagdas novada domes deputātes Olgas Golubes 09.01.2018. iesniegumu
ar lūgumu nenoteikt atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu
deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 2018.gada 26.janvāri, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo
apdrošināšanu” 1.panta otrās daļas c)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – 1 (S.Viškure), „atturas” – 2
(R.Azins, A.Viškurs), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās O.Golube,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2018.gada 26.janvāri nenoteikt Dagdas novada domes deputātei Olgai Golubei
atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta
pienākumu pildīšanu.
2. Finanšu nodaļai veikt izmaiņas VID EDS ziņās par darba ņēmēja kodu O.Golubei.
Sēdi slēdz plkst. 16 : 30.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja
Protokols parakstīts 2018.gada 29.janvārī

A.Trūlis
M.Badūne

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra sēdes
protokolam Nr.1, 2.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2017.GADĀ
IZPILDE 12 MĒNEŠOS
(EUR)
Npk Pārvalde
GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/1 Andrupene
32058 32058 100,00%
0
12732 12732 100,00%
0 44790 44790 100,00%
0
2 Andzeļi
10300 10117 98,22%
183
14735 13886
94,24%
849 25035 24003 95,88%
1032
3 Asūne
23750 23734 99,93%
16
17230 17103
99,26%
127 40980 40837 99,65%
143
4 Bērziņi
19021 19021 100,00%
0
11340 11338
99,98%
2 30361 30359 99,99%
2
5 Ezernieki
15120 15119 99,99%
1
13170 12710
96,51%
460 28290 27829 98,37%
461
6 Konstantinova 15100 14914 98,77%
186
12180 11781
96,72%
399 27280 26695 97,86%
585
7 Ķepova
3900
3520 90,26%
380
2040
1855
90,93%
185
5940
5375 90,49%
565
8 Svariņi
8814
8814 100,00%
0
7070
7070 100,00%
0 15884 15884 100,00%
0
9 Šķaune
9577
9577 100,00%
0
15851 15851 100,00%
0 25428 25428 100,00%
0
10 Dagda
46000 45403 98,70%
597
48140 46791
97,20%
1349 94140 92194 97,93%
1946
KOPĀ
183640 182277 99,26%
1363 154488 151117
97,82%
3371 338128 333394 98,60%
4734
Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1,36.§)

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas
3. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas
no 2018.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

1.
2.
3.
4.
5.

Nodaļas vadītājs
Informācijas sistēmu administrators
Datorspeciālists
Sabiedrisko attiecību speciālists
Videoinženieris
Kopā:

1
1
1
1
0,8
4,8

940,930,700,670,650,-

940,00
930,00
700,00
670,00
520,00
3 760,00

9
9
8
7
7

11. Folkloras centra darbinieku amatu saraksts un mēnešalgas
no 2018.gada 1.februāra
Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Folkloras centra vadītājs *
Mūziķis
Kopā:

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

1
0,15
1,15

570,490,-

570,00
73,50
643,50

7
7

* – ar 01.02.2018. paaugstināta slodze no 0,8 uz 1,0.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

