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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 7

2019.gada 27.jūnijā

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 –
12 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Aivars
Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Raimonds
Nipers, Viktors Krūmiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- izpilddirektors Artjoms Gekišs;
- juriskonsults Jānis Stikuts;
- finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša;
- ceļu meistars Aivars Belkovskis;
- nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;
- informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Citi: 6 iedzīvotāji.
Nepiedalās –
3 deputāti: Juris Kavuns (darba darīšanās), Olga Golube (atvaļinājumā), Anatols Viškurs
(darba darīšanās).
Darba kārtība:

1. Par izmaiņām pašvaldības ceļu sarakstā.
2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
3. Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu.
4. Par grozījumiem Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstos.
5. Par finansējuma piešķiršanu.
6. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
7. Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu.
8. Par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu.
9. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
10. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu.
11. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
14. Par zemes nomas līguma izmaiņām.
15. Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
17. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību.
18. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
20. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā.
21. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu:
21.1.“Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā;
21.2.“Mežlīņi”, Dagdas pagastā.
22. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu.
23. Par ārzemju brauciena saskaņošanu.
Domes deputāts R.Nipers ierosina 20.jautājumu “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu
Dagdas novadā” skatīt sēdes sākumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (S.Viškure),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Sēdes darba kārtības 20.jautājumu “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas
novadā” skatīt pirms 1. jautājuma.
20. §
Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā
/Ziņo A.Gekišs/
Debatēs piedalās: deputāti - R.Nipers, A.Trūlis, V.Stikuts, A.Plotka, V.Krūmiņš, P.Tukišs;
klātesošie iedzīvotāji - T.Ivanovska, J.Cimoška
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – Likums) 39.panta pirmajā daļā
noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) domes lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
atbilstoši līgumam, ko noslēgusi dome un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos.
Likuma 39.panta otrā daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši šā
likuma 18.pantam izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu vākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu

radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā
noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.9 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā” 20.punktu, Pašvaldība, pamatojoties uz
izvēlētā atkritumu apsaimniekotāja iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu,
ar domes lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām, norādot laiku, ar kuru maksa tiek
noteikta.
Saskaņā ar atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā,
(ID DNP 2019/5) iepirkuma rezultātiem, atkritumu apsaimniekošanas tiesības uz 3 (trīs)
gadiem tika piešķirtas SIA „Clean R”, reģ. Nr.40003682818, (turpmāk – Apsaimniekotājs)
kura piedāvātā cena pakalpojumam (tarifs 1m³ EUR, neieskaitot PVN) ir EUR 13,97.
Apsaimniekošanas maksas aprēķinā izmantojamā attiecība (koeficients) ir 0,12 tonna/1m3
(1m3 = 120 kg).
Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas un maksājumi, kas saistīti ar
pakalpojuma nodrošināšanu bez PVN, izņemot Dabas resursu nodoklis (likme par tonnu x
koeficients* = EUR 2,58) un Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas atkritumu poligonā
„Cinīši” Daugavpils novadā (tarifs par tonnu x koeficients* = EUR 2,87).
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Dagdas novada pašvaldības teritorijā
atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu 20.punktam.
Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “e” apakšpunktu un Dagdas novada
pašvaldības 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dagdas novadā” 20.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
S.Viškure), „pret” – 5 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt maksu 13,97 EUR/1m3 apmērā, neieskaitot PVN, par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu Dagdas novadā.
2. Papildus lēmuma 1.punktā noteiktajai maksai atkritumu radītāji vai valdītāji maksā
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši” 2,87 EUR/1m3 un dabas resursa nodokli 2,58
EUR/1m3, neieskaitot PVN.
3. Lēmums stājās spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.
4. Ar brīdi, kad stājas spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu
maksa, spēku zaudē Dagdas novada domes 2018.gada 5.februāra lēmums „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (prot. Nr.2, 3.§).
5. Pašvaldības sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai nodrošināt lēmuma
publicēšanu informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā
www.dagda.lv un izlikt redzamā vietā pašvaldības Administrācijas ēkā.
6. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
Izgāja deputāts R.Nipers.

1. §
Par izmaiņām pašvaldības ceļu reģistrā
/Ziņo A.Belkovskis/
Veicot Dagdas novada pašvaldības ceļu apsekošanu dabā, izvērtējot atsevišķu ceļu
posmu izmantošanas un turpmākas uzturēšanas lietderību, saskaņā ar Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” 11.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā izmaiņas ar 2019.gada 1.jūliju saskaņā ar
sarakstu. /Pielikumā/
2. Ceļu meistaram A.Belkovskim sagatavot un iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi”
iesniegumus izmaiņu veikšanai Pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
2. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
A. S.
Izskatījusi S. S. iesniegumu (reģ.Nr.3.2.5/19/339) par ziņu anulēšanu par A. S.
deklarēto dzīvesvietu adresē: …. Dagdas nov., pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. S. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
3. §
Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu
/Ziņo I.Tukiša/
Debatēs piedalās: R.Nipers.
Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2018.gadu var iepazīties
Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.

3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt
elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā.
4. §
Par grozījumiem Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstos
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatot Andzeļu pagasta pārvaldes iesniegumu par papildu amata vienību ieviešanu,
lai nodrošinātu likvidējamās Andzeļu pamatskolas telpu un teritorijas uzturēšanu un
sakopšanu pašvaldības īpašumos “Zīles” un “Zīles 1”, Andzeļos, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – 3 (R.Nipers, V.Stikuts, P.Tukišs), „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2019.gada 1.jūliju Andzeļu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieku
amatu sarakstā ieviest amata vienību “Namu pārzinis” uz 1 slodzi ar mēnešalgu EUR
430,00.
2. Apstiprināt Andzeļu pagasta pārvaldes darbinieku amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.jūlija.
3. Paredzēt amata vienības atlīdzībai nepieciešamo finansējumu pašvaldības 2019.gada
budžeta grozījumos.
Pielikumā: Amatu saraksts uz 1 lapas.
Izgāja deputāts R.Nipers.
5. §
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo I.Tukiša/
5.1. Dagdas novada Kultūras centram
Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība 2019.gada 20.martā ir noslēgusi līgumu
par krēslu izgatavošanu un piegādi Dagdas novada Kultūras centram par kopējo summu EUR
46 694, ko bija paredzēts daļēji (75%) finansēt no Valsts kases Aizdevuma līdzekļiem,
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu vismaz 25% apmērā, taču pieprasītais aizņēmums
minētā pašvaldības investīciju projekta īstenošanai ierobežotā aizdevumu limita dēļ savlaicīgi
netika piešķirts, lai nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi un finansēšanu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 35 000,- (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) krēslu
izgatavošanai un piegādei Dagdas novada Kultūras centram.
2. Atsaukt aizņēmuma pieprasījumu pašvaldības investīciju projekta “Krēslu piegāde Dagdas
novada Kultūras centram” īstenošanai un sniegt informāciju Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
3. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma “Par aizņēmumiem
projektu īstenošanai” 26.3 punktu “investīciju projekta “Krēslu piegāde Dagdas novada
Kultūras centram” īstenošanai” (protokols Nr.5, 26.§, 26.3. punkts).

Atgriezās deputāts R.Nipers.
5.2. Muzejam “Andrupenes lauku sēta”
Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība 2019.gada 18.februārī ir noslēgusi
līgumu par muzeja “Andrupenes lauku sēta” jumta atjaunošanas darbiem par kopējo summu
EUR 18 811,88 bez PVN, ko bija paredzēts daļēji (75%) finansēt no Valsts kases Aizdevuma
līdzekļiem, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu vismaz 25% apmērā, taču pieprasītais
aizņēmums minētā pašvaldības investīciju projekta īstenošanai ierobežotā aizdevumu limita
dēļ savlaicīgi netika piešķirts, lai nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi un finansēšanu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –3 (R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 17 072,- (septiņpadsmit tūkstoši septiņdesmit divi
euro) apmērā muzeja “Andrupenes lauku sēta” jumta atjaunošanas darbiem no pārējiem
pašvaldības investīciju projektiem budžetā plānotajiem aizņēmumu līdzfinansējumiem,
veicot grozījumus 2019.gada budžetā.
2. Atsaukt aizņēmuma pieprasījumu investīciju projekta “Muzeja “Andrupenes lauku sēta”
ēkas jumta atjaunošana” īstenošanai un sniegt informāciju Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
3. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma “Par aizņēmumiem
projektu īstenošanai” 26.2 punktu “investīciju projekta “Muzeja “Andrupenes lauku sēta”
ēkas jumta atjaunošana” īstenošanai” (protokols Nr.5, 26.§, 26.2. punkts).
5.3. Jauniešu biedrībai “Dagne”
Izskatījusi jauniešu biedrības “Dagne” 13.06.2019. iesniegumu Nr.4-2/13 ar lūgumu
piešķirt priekšfinansējumu ESF finansētā projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” īstenošanai
atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros, pamatojoties uz IKVD administrēto ESF projektu
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt JB “Dagne” priekšfinansējumu EUR 920,- (deviņi simti divdesmit euro) apmērā
projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” īstenošanai atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros no
2019.gada budžetā - sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija; citu biedrību un nodibinājumu
pakalpojumi” (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.
2. Slēgt līgumu ar JB “Dagne” par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrības īstenojamā
projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” finansēšanai.
3. JB “Dagne”, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc ESF finansējuma saņemšanas, atmaksāt
Dagdas novada pašvaldībai projekta īstenošanai saņemto priekšfinansējuma summu EUR
920,- apmērā.
Izgāja deputāts A.Gžibovskis.

6. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 2029.gada 1.jūlijam sekojošiem zemes
nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
p.k.
1.

Zemes nomnieks

Administratīvā
teritorija
Andrupenes pagasts

2.

Andrupenes pagasts

3.

Andrupenes pagasts

4.

Andzeļu pagasts

5.

Ezernieku pagasts

6.

Ezernieku pagasts

7.

Ezernieku pagasts

8.

Svariņu pagasts

Iznomātā platība, iznomātās zemes
vienības kadastra apzīmējums
2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420040249
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420060290
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420020108
3,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60440050196
1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60440050197
3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560040253
4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560050054
2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560030072
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560030073
1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010142
3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6090010143
1,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010144

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.

7. §
Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
7.1. V.S. Svariņu pagastā

Izskatot V.S. iesniegumu (reģistrēts 03.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/454) par iznomātās
pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam V. S. nodot apakšnomā V. S. pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010142 un 1,01 ha
ar kadastra apzīmējumu 60900010144 Svariņu pagastā uz 5 gadiem.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto
platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.2. V.P. Dagdas pagastā
Izskatot V.P. iesniegumu (reģistrēts 12.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/472) par iznomātās
pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam V. P. nodot apakšnomā ZS pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60540030117 Dagdas pagastā uz 10
gadiem.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto
platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.3. K.K. Asūnes pagastā
Izskatot K.K. iesniegumu (reģistrēts17.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/492) par iznomātās
pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts,
P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam K. K. nodot apakšnomā ZS pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460040394 Asūnes pagastā uz 10
gadiem.

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto
platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar I.K. Andrupenes pagastā
Izskatot I. K. iesniegumu (reģistrēts 28.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/433) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:
- 23.11.2007. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar O. K. par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420040179, iznomāšanu;
- O.K. mirusi 05.09.2018;
- I. K. (…) norāda, ka ir uzsācis mantojuma tiesību kārtošanu, un vēlas noslēgt nomas
līgumu,
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040179, piešķirot zemes nomas tiesības uz 1
gadu I. K. deklarētā adrese ….
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
M.K. Andzeļu pagastā
Konstatēts:
- ar M. K. 30.04.2013. noslēgts zemes nomas līgums Nr.1-15/13/7 uz rezerves fonda zemes
vienībām, kadastra apzīmējumi 60440010143, 60440010197, 60440010204 un uz daļu no
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60440010075, iznomāšanu
līdz 31.03.2038. lauksaimnieciskai darbībai;
- saskaņā ar NĪVKIS datiem uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 60440010075, atrodas citai fiziskai personai piederošs ēku īpašums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt M. K. zemes nomas tiesības ar 01.07.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 60440010075.
2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju veikt izmaiņas 30.04.2013. noslēgtajā zemes
nomas līgumā Nr.1-15/13/7, noslēdzot attiecīgu vienošanos par iznomāto zemes vienību
precizēšanu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
J.V. Andzeļu pagastā
Izskatot J. V. iesniegumu (reģistrēts 03.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/455), konstatēts, ka
uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440010075 atrodas
būvju īpašums, kas saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību pieder J. V.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt J. V. deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2025. uz
pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60440010075.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (plus PVN) gadā, bet ne mazāk
kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

11. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
11.1. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60460040168 Asūnes pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 43. punktu, Dagdas novada
pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes
reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.jūnija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt S. S., deklarētā adrese …., zemes nomas tiesības ar 01.07.2019. līdz 31.06.2025.
uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60460040168 lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 830,33 EUR (plus PVN) gadā.
4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts A.Gžibovskis.
11.2. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60800040201 Ķepovas pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 43. punktu, Dagdas novada
pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes
reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 11.jūnija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
Piešķirt V. K., deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības ar 01.07.2019. līdz
31.06.2025. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 5,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 60800040201 lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1305,80 EUR (plus PVN) gadā.
4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.
2.

12. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
12.2. īpašums “…” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieces I. L. iesniegumu (reģistrēts 30.05.2019. Nr.3-1.11.5/19/443)
par īpašuma “…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto

vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…., sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ….
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ….
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.1. īpašums “Darbnīcas” Andzeļu pagastā
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās, zemes vienības, kadastra apzīmējums
60440050240, platība sastāda 0,96 ha, tā ir kadastrāli uzmērīta un atrodas pašvaldības
nekustamā īpašuma “Darbnīcas” sastāvā;
- saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem uz zemes gabala atrodas R.K. piederošs ēku īpašums
“…”, kadastra Nr…., ēku īpašnieks ierosinājis apbūvētā zemes gabala atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
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.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, kadastra Nr.6044 005 0310, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi 1 zemes vienību 0,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60440050240.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Darbnīcas 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 60440050240.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.3. īpašums “…” Ezernieku pagastā
Izskatot zemes kopīpašnieku R.D., I.K. un G.G. iesniegumu (reģistrēts 17.06.2019.
Nr.3-1.11.5/19/496) par īpašuma “…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…., sadalīšanai, atdalot atsevišķi 3 (trīs)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem …, … un ….
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem …, … un ….
3. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

Izgāja deputāte V.Nipere.
13. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
“…”, Svariņu pagastā
Izskatot zemes mantinieces S.M. iesniegumu (reģistrēts 27.05.2019. Nr.31.11.5/19/432), pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
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.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu ”…” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. …Svariņu pagastā.
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par zemes nomas līguma izmaiņām
/Ziņo V.Masjuks/
ar A.N. Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar A. N., kā ar bijušo zemes lietotāju, 19.10.2007. noslēgts zemes nomas pirmtiesību
līgums Nr.21 līdz 19.10.2017. uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 60420110196, 60420110197 un 60420110198 ar nomas maksu 0,5% no
zemes kadastrālās vērtības;
- 07.03.2011. ar A.N. noslēgts zemes nomas līgums Nr.7-2/11/40 līdz 06.03.2021. uz
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420110190 un
60420110070 ar nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības;

ar 17.03.2016. Dagdas novada pašvaldības lēmumu A.N. pagarinātas nomas tiesības līdz
31.12.2025. uz visu iznomāto zemi, kļūdaini nosakot kopējo nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības visai iznomātai zemei;
- 23.03.2016. ar A.N. noslēgts zemes nomas līgums Nr.7-2/16/15 līdz 31.03.2026. uz
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420110196,
60420110197, 60420110198 un 60420110190, 60420110070 ar nomas maksu 1,5% no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 84, 86.panta 2.daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
-

1. Grozīt Dagdas novada domes 17.03.2016. lēmumu Nr.21.1. “Par zemes nomas līgumu
pagarināšanu ar A. N. Andrupenes pagastā” (sēdes protokols Nr.4, 21.§), atceļot
lēmuma 2.punktu.
2. Lauzt 23.03.2016. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.7-2/16/15.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgas vienošanās par
19.10.2007. zemes nomas līguma Nr.21 un 07.03.2011. zemes nomas līguma Nr.72/16/15 pagarināšanu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāte V.Nipere.
15. §
Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
15.1. Ē.M. Bērziņu pagastā
Izskatot Ē. M. iesniegumu (reģistrēts 18.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/498) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. un 30.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ē. M., deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2025.
uz rezerves fonda zemes vienības daļu:
- 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030423.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

15.2. A.L. Ķepovas pagastā
Izskatot A. L. iesniegumu (reģistrēts 19.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/503) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. un 30.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. L., deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2025.
uz rezerves fonda zemes vienības daļu:
- 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040097.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.3. V.T. Šķaunes pagastā
Izskatot V. T. iesniegumu (reģistrēts 13.06.2019. Nr.3-1.11.5/19/479) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28, 29.2,30.2 un 30.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. T., deklarētā adrese …, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.07.2025.
uz pašvaldībai piekrītošo zemi:
- 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920020063;
- 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920063354.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60920020063 nomas maksu 56,16 EUR /
ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par katru zemes
gabalu.
3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60920063354 nomas maksu 0,5% no
kad. vērtības (plus PVN) gadā, kas tiek izmantota kā personisko palīgsaimniecību
vajadzībām.
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
16.1. “…” Andrupenes pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas M.Sisojevas iesniegumu (reģistrēts 19.06.2019.,
Nr.9-4.1/19/5), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „…” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu … Andrupenes pagastā sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 0,18
ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „…”, piešķirt adresi: "…", …, Dagdas
nov., LV-5687, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 3,52
ha, saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu "…", noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.2. “…” Ezernieku pagastā
Izskatot S. J. pilnvarotās personas O. K. iesniegumu (reģistrēts 26.06.2019., Nr.94.1/19/6), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „…” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu … Ezernieku pagastā sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 3,5 ha,
piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „…”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 6,5 ha,
saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu "…" un adresi: …, Dagdas nov., LV-5692,
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

17. §
Par rezerves fonda zemes vienības piekritību
/Ziņo V.Masjuks/
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums, kadastra Nr.6080 003 0092,
sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60800030092 3,4 ha platībā;
- atbilstoši LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 15.12.2008. lēmumam
Nr.2-02/555 tika ieskaitīts rezerves zemes fondā;
- zemes īpašums nav kadastrāli uzmērīts, tam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums;
- LR Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada
lauku apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu un Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6080 003 0092, sastāvošs no 1 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60800030092, piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Krūmiņi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6080
003 0092.
3. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33. punktu un Zemes pārvaldības
likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 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. /Pielikumā: Saraksts/
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2019.gada
19.jūlijam.
Izgāja deputāts R.Nipers.
19. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
19.1. īres līguma pagarināšana V.K.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 11.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. K., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu V. K. uz dzīvokli …, Dagdā uz 1 gadu – līdz 2020.gada
30.jūnijam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. dzīvojamās platības izīrēšana V.M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 11.jūnija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu V. M., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt V. M. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, .. (3-istabas, ar ērtībām) uz 1 gadu – no
2019.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.3. dzīvojamās platības izīrēšana M.B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 11.jūnija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu M. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt M. B. pašvaldības dzīvokli Porečje, … (3-istabas, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu –
no 2019.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.
2. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.4. dzīvokļa apmaiņa R.F.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 11.jūnija lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu R. F., 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.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut R. F. veikt dzīvokļa Ezerniekos, …(3-istabu, ar ērtībām) apmaiņu pret dzīvokli
Ezerniekos, … (2-istabu, ar ērtībām).
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
R.F. uz 1 gadu – līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
21. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
/Ziņo A.Trūlis, A.Gekišs/
21.1. “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā
Debatēs piedalās: R.Nipers, V.Stikuts, R.Azins.
Atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure),
„pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), „atturas” – 3 (V.Nipere, R.Nipers, V.Krūmiņš), atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts P.Tukišs.
Lēmums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas
pagastā atsavināšanu nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no
klātesošajiem domes deputātiem.
21.2. “Mežlīņi”, Dagdas pagastā
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs
60540040333, nav nepieciešama 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” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāti V.Stikuts, P.Tukišs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040237, 10,3 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra Tukiša – finansu nodaļas vadītāja;
Pēteris Tukišs – domes deputāts.

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:
Ainārs Streļčs – zemes lietu speciālists;
Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
No sēdes aizgāja deputāte I.Plersņa.
22. §
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu
/Ziņo A.Gekišs/
22.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420060078 Andrupenes pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu Nr.60420060078, kura atrodas Andrupenes pagastā, ņemot vērā to, ka
tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60420060078
(platība ~ 4,3 ha), Andrupenes pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60440050240 Andzeļu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu Nr.60440050240, kura atrodas Andzeļu pagastā, ņemot vērā to, ka tā
nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.60440050240 (platība ~ 0,96 ha),
Andzeļu pagastā zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības
2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
3. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60440010075 Andzeļu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu Nr.60440010075, kura atrodas Andzeļu pagastā, ņemot vērā to, ka tā
nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60440010075
(platība ~ 3,2 ha), Andzeļu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60440040015 Andzeļu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 60440040015, kura atrodas Andzeļu pagastā, nav nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440040015
(platība ~ 17,0 ha), Andzeļu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

22.5. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60900010262 Svariņu pagastā
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 60900010262
Svariņu pagastā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.60900010262
(platība ~ 0,89 ha), Svariņu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes vienību zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par ārzemju braucienu saskaņošanu
/Ziņo A.Trūlis/
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, V.Nipere, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts A.Trūlis, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Dagdas novada pašvaldības pārstāvju un folkloras kopas “Sovvaļnīki”
braucienu š.g. 28.jūnijā uz Vitebsku (Baltkrievija) dalībai Latvijas konsulāta rīkotajā Līgo
tradīciju popularizēšanas pasākumā.
Sēdi slēdz plkst. 17 : 10.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 1.jūlijā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 27.jūnija sēdē
(protokols Nr.7, 1.§)

Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistra aktualizācija
ar 2019.gada 1.jūliju
Ceļa
Nr.

Nosaukums

Esošais
(km)

Plānotais
(km)

+/- (km)

Andzeļu pagasts
2 – 6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
5.57
2 – 20 Vamžušku kapu pievedceļš
1.00
2 – 21 Rokoli – Isakova
1.28

2.61
0.42
0

- 2.96
- 0.58
-1.28

Asūnes pagasts
0.417
0.875

0.266
0.785

- 0.151
- 0.090

Ezernieku pagasts
6 – 29 Zeņkova – Garavatka
1.25

0.69

- 0.56

1.00
3.07
0.98
0.34
0.00

- 0.99
- 0.97
- 1.11
- 1.01
- 0.76

0.00
5.85

- 3.35
- 0.38

2.05
1.50
1.28

+ 0.18
- 1.32
- 0.73

03 – 1 Krasta iela
03 – 3 Jaunatnes iela

8–2
8–4
8–6
8 – 12
8 – 14
9–8
9 – 10
9 – 11
9 – 13
9 – 21

Ķepovas pagasts
Apaļi – Vorzova
1.99
Lukševa – Misņikova
4.04
Neikšāni – Lielie Katrinišķi
2.09
Apaļi – Posova
1.35
Tukiši – Mazie Apaļi
0.76
Svariņu pagasts
Skutulova – Rubinauci
3.35
Spilukalns – Skutulova – Plutiški
6.23
Rubinauci
Skutulova – Veterauci
1.87
Rutkeviči – Skutulova
2.82
Loci – Beresņu kapsēta Beresņi
2.01

KOPĀ:

Sagatavoja:
Ceļu meistars A.Belkovskis
65681727

16.061

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē

2019. gada 27.jūnijā
sēdes prot. Nr.7, 4.§

Dagdas novada pašvaldības
A N D Z E Ļ U pagasta pārvaldes
AMATU SARAKSTI
ar grozījumiem no 01.07.2019.
1. Andzeļu pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

1. Pārvaldes vadītājs

3.Apsaimniekošana

2. Klientu apkalpošanas speciālists
3. Autobusa vadītājs

Līmenis

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

III

10

0,4

1 100,00

440,00

18.3.Dokumentu pārvaldība

II

7

1

650,00

650,00

41.Transportlīdzekļa vadīšana

III

7

1

520,00

520,00

4. Automobiļa vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

II

6

1

500,00

500,00

5. Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,25

430,00

107,50

Kopā:

3,65

2 217,50

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

2. Andzeļu pagasta pārvaldes
Komunālās saimniecības darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

1.

Komunālās saimniecības vadītājs

3.Apsaimniekošana

IIA

6

1

500,00

500,00

2.

Elektriķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,3

480,00

144,00

3.

Santehniķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,5

480,00

240,00

4.

Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,5

430,00

215,00

Kurinātājs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

3

430,00

1 290,00

Sezonas strādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

2

430,00

860,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

1

430,00

Kopā:

6,30

5.
6.

Namu pārzinis*

*

1

1

430,00
3 679,00

- ar 01.07.2019. sakarā ar Andzeļu pamatskolas likvidēšanu ieviesta amata vienība "Namu pārzinis" uz 1 slodzi.

3. Andzeļu bērnu un jauniešu centra
darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

1. Centra vadītājs

Saime
33.Radošie darbi

Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja

Līmenis
IC

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)
7

0,9

Kopā:

0,90

500,00

Algas fonds
(EUR/mēn.)
450,00
450,00

L. Žeimote

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 27.jūnija sēdē
(protokols Nr.7, 18.§)

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
neiznomātu zemes gabalu saraksts

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iznomājamā platība
ha

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Ķepovas pagasts

60800050044

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560040424

0,8 ha

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560040514

0,38 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050154

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560050163

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560050285

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560050291

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560060129

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760022252

2,2 ha (daļa no z.g)

123.55

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040397

0,24 ha (daļa no
z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Svariņu pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes

60900050053

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040387

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040391

0,46 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050086

0,17 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.
27.
28.
29.
30.
31.

39.
40.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

pagasts
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts

60420050091

0,11 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050142

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050144

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050152

0,05 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050155

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420060088

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
65681716

