LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710;
e-pasts: dome@dagda.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 9

2019.gada 29.augustā

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 –
11 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Olga
Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna
Gžibovska.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- izpilddirektors Artjoms Gekišs;
- sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;
- ekonomiste Ilona Jakušonoka;
- nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;
- datorspeciālists Gints Runis.
Nepiedalās –
4 deputāti: Inese Plesņa (darba darīšanās), Juris Kavuns (darba darīšanās), Anatols Viškurs
(darba darīšanās), Viktors Krūmiņš (darba darīšanās).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu “Par
Andrupenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu:
22. Par Andrupenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Darba kārtība:
Sēdes slēgtā daļa
1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.

Sēdes atklātā daļa
2. Par grozījumu mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai pašvaldības
izglītības iestādēs.
3. Par grozījumu pašvaldības noteikumos „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai
Dagdas novadā”.
4. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
5. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un
nomas līguma slēgšanu:
5.1. Daugavpils ielā 8, Dagdā;
5.2. Ezernieku ielā 1, Andrupenē.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā trešo izsoli.
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:
7.1. Dārza ielā 1, Asūnē;
7.2. Ezera ielā 2, Asūnē.
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu:
8.1. Pasta ielā 17, Dagdā;
8.2. “Dukuriņi”, Andrupenes pagastā;
8.3. “Priedes”, Dagdas pagastā;
8.4. “Darbnīcas 1”, Andzeļu pagastā.
9. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā.
10. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
11. Par līgumu ar SIA M.T.Z.-SERVISS un SIA “Dagda Trading” par traktortehnikas iegādi.
12. Par sadarbības līguma slēgšanu.
13. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
14. Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
15. Par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
16. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
17. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību.
18. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam.
19. Par zemes platības precizēšanu.
20. Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām.
21. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
22. Par Andrupenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
1. §
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā
/Ziņo E.Trūle/
XX ģimenei

Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā
konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novemra
saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 15.1., 15.3. un
15.4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atteikt piešķirt XX vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā, jo pēc ugunsgrēka nav
konstatēti apstākļi, kas ģimenē rada krīzes situāciju, kad saviem spēkiem netiek nodrošinātas

pamatvajadzības.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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 grozījumu mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai
pašvaldības izglītības iestādēs
/Ziņo I.Jakušonoka/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2)punktu un
Izglītības likuma 17.panta (3) daļas 3)punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 27.08.2018. sēdē apstiprinātajos
noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. /Pielikumā/
2. Grozījums Noteikumos stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.
3. §
Par grozījumu pašvaldības noteikumos „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai
Dagdas novadā”
/Ziņo I.Jakušonoka/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt
grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 22.05.2014. sēdē
apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas
mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā”.
/Pielikumā/
2. Grozījums Noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

4. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
4.1. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Asūnē, xxx (3-istabu, ar ērtībām) uz 6 mēnešiem – no
2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 29.februārim.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.2. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Ezerniekos, xxx (3-istabu, ar ērtībām) uz 1 gadu – no
2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.3. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Dagdā, xxx (1-istabas, bez ērtībām) uz 1 gadu – no
2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt telpu īres līgumu.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.4. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx, Asūnē uz 1 gadu – līdz 2020.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.5. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx, Asūnē uz 2 gadiem – līdz 2021.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.6. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx, Šķaunē uz 2 gadiem – līdz 2021.gada
31.augustam.

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.7. īres līguma pagarināšana XXX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XXX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XXX uz dzīvokli xxx, Šķaunē uz 1 gadu – līdz 2020.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.8. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx, Šķaunē uz 2 gadiem – līdz 2021.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.9. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx, Šķaunē uz 2 gadiem – līdz 2021.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.10. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 13.augusta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli xxx , Dagdā uz 2 gadiem – līdz 2021.gada
31.augustam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un
nomas līguma slēgšanu
/Ziņo A.Gekišs/
5.1. Daugavpils ielā 8, Dagdā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a”
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā
un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka,
ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas
nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63.punktu, kas nosaka, ja
mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu.
Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav
zemāka par izsoles sākumcenu.
Sakarā ar augstākminēto, kā arī, ievērojot pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā
8, Dagdā, telpu nomas tiesību 2019.gada 19.augusta Izsoles komisijas pieņemto lēmumu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas
novadā ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju
XX.
2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 4.00 (četri euro) par vienu m², bez PVN mēnesī.

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā ar kopējo platību
10,4 m2, nomas līgumu ar XX.
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 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.
5.2. Ezernieku ielā 1, Andrupenē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a”
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā
un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka,
ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas
nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63.punktu, kas nosaka, ja
mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu.
Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav
zemāka par izsoles sākumcenu.
Sakarā ar augstākminēto, kā arī, ievērojot pašvaldības nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1,
Andrupenē, telpu nomas tiesību 2019.gada 19.augusta Izsoles komisijas pieņemto lēmumu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas
novadā ar kopējo platību 17,10 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju
Piensaimnieku
kooperatīvo
sabiedrību
“Avots”,
reģistrācijas
Nr.41503007069, juridiskā adrese Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Andrupene.
3. Noteikt telpu nomas maksu EUR 1.50 (viens euro piecdesmit centi) par vienu m², bez
PVN mēnesī.
4. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas novadā, ar kopējo
platību 17,10 m2, nomas līgumu ar Piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību “Avots”.
5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 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.
6. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā trešo izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.6,
30.§), tika nolemts rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā,
kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044
006 0108, 29.72 ha platībā, otro izsoli ar augšupejošu soli.

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu (prot.
Nr.14.,16.§.,16.1.p.) nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā tika
nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42 800 (četrdesmit
divi tūkstoši astoņi simti euro).
2019.gada 10.jūlijā plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu
pagastā izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku reģistrācijas termiņā
netika saņemts neviens reģistrācijas pieteikums dalībai nekustamā īpašuma izsolē.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
otrās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 10.jūlija nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsoles protokolu un atzīt izsoli par
nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6044 006 0108, 29.72 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no
nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 29 960 (divdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti sešdesmit euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas
novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
7.1. Dārza ielā 1, Asūnē
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8,
16.§, 16.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 1,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldības
institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
2019.gada 19.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “VCG Ekspertu grupa” (Latvijas
īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.6, derīgs līdz 13.09.2023.) novērtēja nekustamo īpašumu un
noteica tā vērtību – 17 500 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro).

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 17 500. /Novērtēšanas akts protokola
pielikumā uz 2 lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
7.2. Ezera ielā 2, Asūnē
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8,
16.§, 16.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ezera ielā 2,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldības
institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
2019.gada 19.augustā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “VCG Ekspertu grupa” (Latvijas
īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.6, derīgs līdz 13.09.2023.) novērtēja nekustamo īpašumu un
noteica tā vērtību – 7 600 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera ielā 2, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra Nr. 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 7 600. /Novērtēšanas akts protokola
pielikumā uz 2 lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
8. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
8.1. Pasta ielā 17, Dagdā
Sakarā ar pašvaldībā 01.04.2019. saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0276, kura atrodas Pasta ielā 17, Dagdā,
Dagdas novadā, ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums 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, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6009 002 0276, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0276, 0.2091 ha platībā,
pārdodot par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Jolanta Pauliņa – nodokļu administratore.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai Domē.
8.2. “Dukuriņi”, Andrupenes pagastā

Sakarā ar pašvaldībā 17.04.2019. saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0091, ņemot vērā to, ka nekustamais
īpašums 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, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6042 007 0091, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0091, 2.91 ha platībā,
pārdodot par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Leontīna Žeimote – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai Domē.
8.3. “Priedes”, Dagdas pagastā
Sakarā ar pašvaldībā 25.01.2019. saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6054 001 0183 un 6054 001 0292, ņemot vērā to,
ka nekustamais īpašums 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, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes” ar kadastra numuru 6054 001
0183, kopējā platība 2,0133 ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0183 – 0,6578 ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001
0292, 1,3555 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Jolanta Pauliņa – nodokļu administratore.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai Domē.
8.4. “Darbnīcas 1”, Andzeļu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā 31.05.2019. saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0240, ņemot vērā to, ka nekustamais
īpašums 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, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Darbnīcas 1” ar kadastra numuru 6044
005 0240, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0240, 0,96 ha
platībā, pārdodot par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Leontīna Žeimote – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai Domē.
9. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā
/Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu, 24.pantu un 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 29augusta saistošos noteikumus
Nr.2019/6 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.
/Saistošie noteikumi
Nr.2019/6 pielikumā/
2. Kancelejai nosūtīt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 29.augusta saistošos noteikumus
Nr.2019/6 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
10. §
Par Medību koordinācijas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.
un 3.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izveidot Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju 5 locekļu sastāvā.
2. Apstiprināt Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem šādā sastāvā:
Komisijas vadītājs:
Raitis AZINS – Dagdas novada domes deputāts,

Komisijas locekļi:
Jānis ANDŽĀNS – VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas vecākais
mežzinis;
Juris RUTKA – LAD Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības daļas vecākais
inspektors;
Viktors KISEĻEVSKIS – biedrības „Mežsaimnieku apvienība „Krāslava” pārstāvis;
Jurijs ĻEVKOVS – biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis.
3. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
/Pielikumā/
11. §
Par līgumu ar SIA “M.T.Z.-SERVISS” un SIA “Dagda Trading”
par traktortehnikas iegādi
/Ziņo A.Trūlis/
2019.gada 19.augustā saņemts SIA “Dagda Trading” iesniegums ar lūgumu Dagdas
novada pašvaldībai slēgt trīspusējo pirkuma līguma ar SIA M.T.Z.-SERVISS un SIA “Dagda
Trading” par viena jauna traktora Belarus 892.2 iegādi. No iesnieguma un tam pievienotā
pirkuma līguma projekta redzams, ka visas izmaksas minētās tehnikas iegādei un tālākai
uzturēšanai segs SIA “Dagda Trading”. Jauniegādātais traktors tiks izmantots SIA “Dagda
Trading” saimnieciskajā darbībā Dagdas novada Ezernieku pagastā, kā arī nepieciešamības
gadījumā tiks izmantots Dagdas novada pašvaldības civilās aizsardzības mērķu īstenošanai.
Saskaņā Ministru kabineta 2006.gada 27.janvāra noteikumu Nr.535 "Lauksaimniecībā
vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi" 38.punktu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai ir iespēja reģistrēt nopirktos
traktorus, kas atbilst zemākām traktoru dzinēju (izmešu) ekoloģijas prasībām, izpildot
noteiktus kritērijus, proti, - tiek noslēgts pirkuma līgums ar pašvaldību (iestādi), organizāciju
vai dienestu, kuru kompetencē ir civilās aizsardzības, sabiedriskās kārtības, ugunsdzēsības
pasākumu nodrošināšana, norādot līgumā traktora izmantošanas mērķus ar obligātu atrunu, ka
pircējs traktoru pēc iegādes nepieciešamības gadījumā izmantos arī bruņotajos spēkos vai
civilajā aizsardzībā, vai ugunsdzēsībā, vai sabiedriskās kārtības uzturēšanai; - līgumā
atrunājot, pircēja pienākumu reģistrēt aizliegumu izvest traktoru no Latvijas Republikas uz
nenoteiktu laiku, un šo liegumu reģistrējot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18) punktā noteikta viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. Likuma
„Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 11.panta pirmās daļas 4) punktā
noteikts, ka pašvaldības uzdevums civilajā aizsardzībā, cita starpā, ir: pēc katastrofas
pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības domes un pašvaldības
institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai.
Ievērojot to, ka SIA “Dagda Trading” iegādātā traktortehnika būtu izmantojama civilās
aizsardzības uzdevumu veikšanai un pašvaldībai ir pienākums nodrošināt civilās aizsardzības
pasākumu kompleksu savā administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, likuma „Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likums” 11.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (O.Golube),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Akceptēt SIA “Dagda Trading” iesniegto līguma projektu un piekrist pirkuma līguma
slēgšanai ar SIA ,,M.T.Z.-SERVISS" un SIA “Dagda Trading” par viena jauna traktora

Belarus 892.2, ar šasijas Nr.Y4R900Z05J1101595, kurš nepieciešamības gadījumā tiks
izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dagdas novadā, iegādi.
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Trūli parakstīt lēmuma
1.punktā minēto līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
12. §
Par sadarbības līguma slēgšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 97.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldības un
to izveidotās biedrības var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām un to apvienībām, ja šāda
sadarbība nav pretrunā ar sadarbības valstu likumdošanas aktiem un atbilst šo valstu
savstarpēji noslēgtajiem nolīgumiem,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noslēgt sadarbības līgumu (vienošanās) starp Dagdas novada pašvaldību un
Gvardejskas municipalitāti (Kaļiņingradas apgabals, Krievija).
13. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
13.1. XX Andrupenes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 08.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/624) 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.09.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību:
- 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050181.
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 Andrupenes 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.
13.2. XX Andrupenes pagastā

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 08.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/625), 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.09.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību:
- 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050180.
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 Andrupenes 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.
13.3. XX Andrupenes pagastā un Dagdas pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/630), 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.09.2025. uz sekojošām
pašvaldībai piekrītošām vai rezerves fonda zemes vienībām:
0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050072;
0,7 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420050078;
0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60420040518;
1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070204;
0,8 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040108;
0,5 ha platībā (daļa no z.v.) ar kadastra apzīmējumu 60540040120.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru 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.
14. §
Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Andzeļu pagastā

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 08.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/627), konstatēts:
uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Gladiolas” ar kadastra apzīmējumu
60440010085 atrodas būvju īpašums, kas saskaņā ar zvērinātā notāra 25.07.2019.
izsniegto mantojuma apliecību uz ½ domājamo daļu pieder XX;
- iepriekš, 13.12.2012. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.1-15/12/28 līdz
31.12.2021. ar bijušo zemes lietotāju XX uz visu zemes vienību 6,7 ha platībā;
- ar 22.05.2014. Dagdas novada pašvaldības lēmumu zemes vienībai tika precizēta platība
uz 8,33 ha, attiecīga vienošanās par izmaiņām zemes nomas līgumā nav noslēgta.
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, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.09.2025. uz ½ domājamo daļu no
pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības, t.i. uz 4,165 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 60440010085.
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. Samazināt XX iznomātās zemes platību uz 4,165 ha, t.i. uz ½ domājamo daļu no
pašvaldībai piekrītošās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60440010085.
4. 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.
5. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar XX un
noslēgt attiecīgu vienošanos ar XX par iznomātās zemes platības un nomas maksas
precizēšanu.
6. 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. §
Par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
Bērziņu pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra p.i. V.Vītoliņa iesniegumu (reģistrēts
01.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/612) par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam
īpašumam “Robežtorņi” un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktam, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu: ”Tornis” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6050 005
0042.
2. Piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 005 0042 un uz tās
esošām būvēm: "Tornis", Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697.

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.
16. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
16.1. īpašums “xxx” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 30.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/604)
par īpašuma “xxx” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktam, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 2
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
4. Mainīt iepriekš piešķirto adresi: "xxx", xxx, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un uz tās esošām būvēm uz : "xxx", xxx,
Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
5. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
6. 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. īpašums “xxx” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 21.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/650)
par īpašuma “xxx” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktam, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xxx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
Mainīt iepriekš piešķirto adresi: "xxx", xxx, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687,

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx un uz tās esošām būvēm uz : "xxx", xxx,
Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687.
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.
16.3. īpašums “xxx” Asūnes pagastā
Izskatot īpašnieka XX aizbildnes XX iesniegumu (reģistrēts 24.07.2019. Nr.31.11.5/19/589) par īpašuma “xxx” 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, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi zemes
vienību 20,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx1.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xxx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, 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.
Izgāja deputāte O.Golube
16.4. īpašums “xxx” Ezernieku pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 12.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/632)
par īpašuma “xxx” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xxx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
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.
1.

16.5. īpašums “xxx” Konstantinovas pagastā
Izskatot zemes īpašnieces XX pilnvarotas personas XX iesniegumu (reģistrēts
26.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/666) par īpašuma “xxx” sadali un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 2
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xxx” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem xxx un xxx.
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.
16.6. īpašums “xxx” Šķaunes pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 28.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/681)
par īpašuma “xxx” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”xxx” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
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.
Atgriezās deputāte O.Golube
17. §
Par rezerves fonda zemes piekritību pašvaldībai
/Ziņo V.Masjuks/
17.1. nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6042 011 0037, Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums, kadastra Nr.6042 011 0037,
sastāvošs no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420110038 un 60420110039,
4,3 ha kopplatībā, atbilstoši Dagdas novada pašvaldības domes 27.07.2011. lēmumam tika
ieskaitīts rezerves zemes fondā;

zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts, tam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums;
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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1.
2.
3.

Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6042 011 0037, sastāvošs no 2 zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420110038 un 60420110039, piekrīt pašvaldībai.
Piešķirt nosaukumu ”Voropi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 011 0037.
Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.

17.2. nekustamais īpašums “Vidiņi”, kadastra Nr.6042 008 0179, Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums “Vidiņi”, kadastra Nr.6042 008
0179, sastāvošs no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420080179 un
60420080180, 12,63 ha kopplatībā, atbilstoši Dagdas novada pašvaldības domes
27.07.2011. lēmumam tika ieskaitīts rezerves zemes fondā;
- zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
60420080180 ir apbūvēta;
- 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Vidiņi”, kadastra Nr.6042 008 0179, sastāvošs no 2
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420080179 un 60420080180, piekrīt
pašvaldībai.
2. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.
17.3. nekustamais īpašums “Zvaigznītes”, kadastra Nr.6042 004 0233, Andrupenes
pagastā
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums “Zvaigznītes”, kadastra Nr.6042
004 0233, sastāvošs no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420040233 un
60420070259, 4,32 ha kopplatībā, atbilstoši Dagdas novada pašvaldības domes
27.07.2011. lēmumam tika ieskaitīts rezerves zemes fondā;
- zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts;
- 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Zvaigznītes”, kadastra Nr.6042 004 0233, sastāvošs no
2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420040233 un 60420070259, piekrīt
pašvaldībai.
2. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.
18. §
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
18.1. ar kadastra Nr.6042 009 0041 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 30.03.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 60420090041 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 009 0041,
sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090041, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Zaļenieki”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.2. ar kadastra Nr.6042 008 0268 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 30.01.2013. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 60420080235 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 008 0268,
sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420080235, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Zaļumnieki”.

2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.3. ar kadastra Nr.6042 009 0017 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 23.02.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 60420060145 un 60420090036 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas, tām nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 009 0017,
sastāvošam no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420060145 un
60420090036, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Zaļlauki”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.4. ar kadastra Nr.6042 009 0049 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 30.03.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 60420090049 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 009 0006,
sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090049, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Rasaiņi”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.5. ar kadastra Nr.6042 007 0018 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības 30.03.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 60420070085 un 60420070249 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas, tām nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 007 0018,
sastāvošam no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420070085 un
60420070249, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Jaunbrīvnieki”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.6. ar kadastra Nr.6042 007 0265 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības 16.08.2013. lēmumu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 60420070094 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 007 0265,
sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420070094, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Jaunspāres”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
18.7. ar kadastra Nr.6042 002 0005 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- ar Dagdas novada pašvaldības 30.03.2011. lēmumu noteikts, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 60420020044 un 60420020104 piekrīt pašvaldībai;
- zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas, tām nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums,
īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu un
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6042 002 0005,
sastāvošam no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60420020044 un
60420020104, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Brīveriņi”.
2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.

19. §
Par zemes platības precizēšanu Svariņu pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot SIA “Kad Geo” iesniegumu (reģistrēts 19.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/640) par
uzmērītās zemes platības precizēšanu Svariņu pagastā, konstatēts:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx NĪVKI sistēmā reģistrētā platība ir 8,8 ha, bet
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx - platība ir 8,3 ha;
- pēc veiktās kadastrālās zemes uzmērīšanas datiem zemes vienību platības sastāda
attiecīgi: 8,67 ha un 8,05 ha.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx no 8,8 ha uz 8,67 ha.
2. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx no 8,3 ha uz 8,05 ha.
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.
20. §
Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām
/Ziņo V.Masjuks/
XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 26.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/601) 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. un 30.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Palielināt XX iznomātās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes
platību uz 1,75 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums xxx.
2. Saglabāt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomātās
zemes platības precizēšanu.
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.
21. §
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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 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. /Saraksts pielikumā/
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 18.10.2019.
22. §
Par Andrupenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprināt Andrupenes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. /Pielikumā/
2. Ar šī nolikuma apstiprināšanu zaudē spēku 2009.gada 20.augusta sēdē (protokols Nr.7,
4.§) apstiprinātais Andrupenes pamatskolas nolikums.

Sēdi slēdz plkst. 15 : 50.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 30.augustā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 29.augusta sēdē
(protokols Nr.9, 2.§)

GROZĪJUMS NOTEIKUMOS
„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2)punktu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3)punktu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusa sēdē apstiprinātajos
noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) grozījumu
23.punktā un izteikt šādā redakcijā:
“23. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas
likmes, atbilstoši iedalītajiem mērķdotācijas līdzekļiem:
Nr.
p.k.
1.
2.

Pedagogu amata (profesijas) nosaukums
Izglītības metodiķis
Pedagogs

Zemākā mēneša darba algas
likme (EUR)
830
750

2. Grozījums Noteikumos stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

M.Micķeviča

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 29.augusta sēdē
(protokols Nr.9, 3.§)

GROZĪJUMS NOTEIKUMOS
“Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas
kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 2.punktu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības domes 2014.gada 22.maija sēdē apstiprinātajos
noteikumos “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas
izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” (turpmāk Noteikumi) grozījumu 12.punktā un izteikt šādā redakcijā:
“12. Fonda līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:
12.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu
veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;
12.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei,
nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas
Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai
nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu
tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
12.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības autoceļus un ielas, kā arī
bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.”;
2. Grozījums Noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc Lēmuma pieņemšanas.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 29.augusta sēdē
(protokols Nr.9, 10.§)

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Medību koordinācijas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir Dagdas novada domes
(turpmāk tekstā - Dome) izveidota koordinējoša un konsultatīva institūcija Dagdas
novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Komisija savā darbībā ievēro tās darbību regulējošus starptautiskos normatīvos aktus,
Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Dagdas novada
pašvaldības saistošos noteikumus un lēmumus, Dagdas novada pašvaldības nolikumā un
citos normatīvajos aktos paredzētās normas, kā arī Komisijas nolikumu.
1.3. Komisijas nolikumu apstiprina Dome. Grozījumus nolikumā var ierosināt Komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi, Domes priekšsēdētājs.
1.4. Komisijas veidlapa ir Dagdas novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem
“Medību koordinācijas komisija”.
1.5. Komisija tiek izveidota uz 4 gadiem kā pastāvīgi funkcionējoša institūcija un darbojas
līdz Komisijas ievēlēšanai, kas izdarāma ne vēlāk kā mēnesi pēc komisijas pilnvaru
beigām.
1.6. Komisijas darbību pārrauga Dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ievēlētās
komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2. KOMISIJAS GALVENIE UZDEVUMI
2.1. Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Dagdas novada
pašvaldības teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem.
2.2. Veikt šo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes medījamo dzīvnieku postījumu
un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
2.3. Objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus medījamo dzīvnieku
postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
2.4. Lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istaba)
dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud
mājdzīvniekus vai cilvēkus.
3. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Komisijas tiesības un galvenie pienākumi noteikti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija
noteikumos Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”.
3.2. Bez normatīvajos aktos minētajām tiesībām un pienākumiem, Komisijai ir tiesības un
pienākumi:

3.2.1. nodrošināt Komisijas darba procedūras dokumentu izstrādāšanu un atbildēt par
Komisijas darba norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.2.2. pieprasīt un saņemt no Dagdas novada pašvaldības iestādēm
un
struktūrvienībām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo
jautājumu risināšanai;
3.2.3. piedalīties Domes sēdēs un pārstāvēt tajās Komisiju jautājumos, kas ir tās
kompetencē;
3.2.4. saņemt no Dagdas novada pašvaldības nepieciešamo informāciju lietvedības un
arhīva sakārtošanas jautājumos, autotransportu izbraukumiem uz postījumu
vietām.
4. KOMISIJAS STRUKTŪRA
4.1. Komisijas vārdisko un skaitlisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome Ministru kabineta
2014.gada 26.maija noteikumos Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” noteiktajā kārtībā.
4.2. Komisija sastāv no:
4.2.1. Komisijas vadītāja, kas ir Dagdas novada pašvaldības pārstāvis, ko ievēl Dome;
4.2.2. Komisijas vadītāja vietnieka un sekretāra, ko ievēl Komisijas locekļi no sava
vidus;
4.2.3. Komisijas locekļiem.
5. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc pašvaldībā saņemtā iesniegumu par medījamo
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
5.2. Komisija izvērtē personu iesniegumus, dabā pārbauda iesniegumos minētos postījumus
un veiktos aizsardzības pasākumus un pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās
komisijas locekļi, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē konstatēti
postījumi, kā arī medību tiesību lietotājs vai, ja tāda nav, medību tiesību lietotājs
ģeogrāfiski tuvākajā medību platībā, kurā ir šo postījumu iespējamais iemesls.
5.3. Komisijas vadītājs:
5.3.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu;
5.3.2. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;
5.3.3. atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu;
5.3.4. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un
sabiedriskajās institūcijās;
5.3.5. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un
dokumentācijas saglabāšanu;
5.3.6. nepieciešamības gadījumā pieaicina Komisijas darbā ekspertus neatkarīgā,
profesionālā viedokļa izteikšanai;
5.3.7. organizē komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli.
5.4. Komisijas vadītāja vietnieks pilda Komisijas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes
laikā vai viņa uzdevumā.
5.5. Komisijas locekļi:
5.5.1. piedalās Komisijas un tās sēžu darbā;
5.5.2. gatavo Komisijas darba dokumentāciju;
5.5.3. pilda Komisijas vadītāja un viņa vietnieka norādījumus.
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5.6. Komisijas sekretārs:
5.6.1. pilda Komisijas vadītāja un viņa vietnieka norādījumus;
5.6.2. protokolē Komisijas sēdes gaitu;
5.6.3. nodrošina Komisijas saraksti;
5.6.4. kārto komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un
nodošanu Dagdas novada pašvaldības arhīvā;
5.6.5. nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējam, medību tiesību
lietotājiem u.c. ieinteresētajām personām;
5.6.6. nākamajā darbdienā pēc Komisijas sēdes nodrošina tās protokola publikāciju
pašvaldības mājas lapā;
5.6.7. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai.
5.7. Komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis vai
pieaicinātais eksperts, kas tieši vai netieši ir ieinteresēts kāda jautājuma izskatīšanā, nav
tiesīgs piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā.
5.8. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes
priekšsēdētājam.
5.9. Komisijas sēdes protokolu paraksta tās vadītājs un visi klātesošie Komisijas locekļi.
5.10. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas vadītājs
un visi klātesoši Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību
lietotājs.
5.11. Komisijas loceklis var pārtraukt savu darbību Komisijā, iesniedzot iesniegumu Domē.
5.12. Komisijas locekli var atsaukt ar Domes lēmumu.
5.13. Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts pēc Domes deputātu vai priekšsēdētāja
rakstiska pieprasījuma.
6. KOMISIJAS DARBĪBAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
6.1. Komisijas darbību nodrošina no Dagdas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6.2. Komisijas locekļi saņem atalgojumu par piedalīšanos Komisijas sēdēs un citu ar
Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu Dagdas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A. Trūlis
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 29.augusta sēdē
(protokols Nr.9, 21.§)

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/
nomas termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Ķepovas pagasts

60800050044

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560040424

1,0 ha

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560040514

0,38 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560050154

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560050163

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560050285

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560050291

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560060129

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts

60560060061

7,0 ha (daļa no z.g)

393.12

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

26.
27.

30.

Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Šķaunes pagasts

31.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900050053

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Andrupenes pagasts

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Andrupenes pagasts

60420040387

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Andrupenes pagasts

60420040391

0,46 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Andrupenes pagasts

60420050086

0,17 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Andrupenes pagasts

60420050091

0,11 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Andrupenes pagasts

60420050142

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Andrupenes pagasts

60420050144

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Andrupenes pagasts

60420050152

0,05 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Andrupenes pagasts

60420050155

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.20

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.

Andrupenes pagasts

60420070162

0.59

33.13

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.
29.

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

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
656 81716

