LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 7

2020.gada 30.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 13:00 (attālināti).
Sēde atklāta plkst. 13:00 (attālināti, izmantojot videokonferenci un elektroniskās balsošanas
tiešsaisti DVS “Namejs”)
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, Raimonds
Nipers (no plkst. 13.30), Olga Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs,
Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
- Artjoms Gekišs, izpilddirektors;
- Ligita Nagļa, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
- Tatjana Munda, projektu koordinatore;
- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja;
- Valērijs Masjuks, nekustamā īpašuma speciālists;
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Nepiedalās –
3 deputāti: Juris Kavuns (pamatdarbā), Viktors Krūmiņš (pamatdarbā), Anatols Viškurs
(pamatdarbā).
Darba kārtība:
1. Par darba kārtību.
2. Par grozījumiem Šķaunes sākumskolas nolikumā.
3. Par projekta Nr. LLI-436 “Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības
attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām” līdzfinansēšanu.
4. Par pašvaldības konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2020”.
5. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
7. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2020.gada 1.ceturksnī.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
9. Par pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.
10. Par VIKC “Ķepa” maksas pakalpojumu cenrādi.

11. Par pašvaldības 2020.gada suvenīru cenrādi.
12. Par līdzfinansējuma maksas atcelšanu pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs ārkārtējās situācijas laikā.
13. Par grozījumiem Domes 08.04.2020. lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Distervalde”, Svariņu pagastā atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai.
15. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsoli.
16. Par nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un
otrās izsoles rīkošanu.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 4-3, Dagdā atsavināšanu.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes”, Andzeļu pagastā atsavināšanu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Diānas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā atsavināšanu.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā atsavināšanu.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu.
23. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu Šķaunes pagastā.
24. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu Svariņu pagastā.
25. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
26. Par apbūvētas un neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
27. Par noslēgtā apbūvētās zemes nomas līguma pārslēgšanu.
28. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
29. Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām.
30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
31. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
35. Par rezerves fonda zemes vienības kadastra informācijas precizēšanu.
36. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

1. §
Par darba kārtību
/Ziņo A.Trūlis/
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada domes 2020.gada 30.aprīļa sēdes darba kārtību.
2. §
Par grozījumiem Šķaunes sākumskolas nolikumā
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Grozījumus Šķaunes sākumskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā.
3. §
Par projekta Nr.LLI-436 “Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības
attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām” līdzfinansēšanu
/Ziņo L.Nagļa/
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr. 540/2214 (11.03.2020.) - Projekta iesniegums Nr. LLI-436 "Sociālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām "
(SEE ME) (turpmāk - Projekts) tika iesniegts pieteikumam Interreg VA Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 finansēšanai (turpmāk - programma).
Programmas Uzraudzības komitejas lēmums par finansējuma projekta izvēli, kas
pieņemts saskaņā ar ETC regulas 12. panta 1. punktu, sestajā sanāksmē, kas notika 2020. gada
26.-27. Februārī Rīgā, Latvijā, un 6.3. Punktā, Programmas rokasgrāmatas 3. uzaicinājumam
iesniegt priekšlikumus programmai (turpmāk - Programmas rokasgrāmata), ar kuru vadošā
iestāde informē, ka Programmas ERAF finansējums maksimālā apjomā 393 956,54 EUR tiek
piešķirts projekta aktivitāšu īstenošanai 3 (triju) projektu partneru projekta aktivitāšu
īstenošanai.
Projekta vadošais partneris:
Visaginas "Verdenes" ģimnāzija ( Visaginas "Verdenės" gymansium) (LP_1)
Projekta sadarbības partneri:
Dagdas novada pašvaldība (PP_2)
Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras (PP_3)
Projekta vispārējais mērķis ir mērķis ir uzlabot bērnu invalīdu izglītības pieejamību un
efektivitāti, iekārtojot āra klases, lai efektīvi īstenotu jaunus un uzlabotus sociālās iekļaušanas
pasākumus Latgales un Utenas reģionu pierobežas reģionos.
Lai sasniegtu šo mērķi, Partneri kopīgi veidos un īstenos šādas aktivitātes:
 6 apmācības speciālistiem, speciālajiem pedagogiem un skolotāju palīgiem kompetences
uzlabošanai (piem., "Stresa un spriedzes vadīšana darba vidē", "Skandināvijas izglītības
modelis darbam ar bērni ar īpašām vajadzībām", "Sensora integrācija", “Komunikācija ar
bērniem ar īpašām vajadzībām un bērnu vecākiem”. Tēmas varēs mainīt, atbilstoši
skolotāju vajadzībām.);
 Izglītības, apmācības un profesionālās ievirzes programmu izveidošana un īstenošana
bērniem ar īpašām vajadzībām;
 4 vasaras Latvijā un Lietuvā nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām ( katras nometnes
ilgums - 6 dienas (5 naktis));
 6 Izglītojošu mācību braucienu organizēšana bērniem ar īpašām vajadzībām;
 Ģimenes klubu organizēšana;
 Dalība pilsētas svētkos;
 6 izglītojošas mācību programmas (katrs partnerim 2 programmas):
 "Kino / animācijas studija" un "Orķestris" (LP)
 "Jaunie dabas pētnieki", "Fitnesa un prāta terapija" (PP2);
 "Darbs ar vilnu", "Keramika un māla terapija" (PP3)
 piemēram, “Darbība ar vilnu” un “Keramikas un Māla terapija”, “Kino/animācijas
studija” un “Orķestris”, “Jaunie dabas pētnieki” un “Fitnesa un prāta terapija”.
 Izstrādātas un īstenotas 3 profesionālās ievirzes programmas bērniem ar īpašām
vajadzībām (bērni ar īpašām vajadzībām izgatavos dažāda veida izstrādājumus, kurus
varēs pārdot kā suvenīrus). (LP un PP2).



PP2: aprīkojums izglītības programmu aktivitātēm Dagdas vidusskolā:
 Izveidota jauna mācību telpa ārā: kupola klase (iegādāts kupols, mēbeles āra
nodarbībām un aprīkojums āra nodarbībām).
 Izveidota brīvdabas mūzikas telpa.
 Jauns sociālais pasākums - Ģimenes klubi pulcēs reģionu ģimenes ar bērniem invalīdiem,
palīdzēs vecākiem justies vairāk iesaistītiem bērnu dzīvē, atrisināt personīgās problēmas
un atrast kopīgu vidi ar citām ģimenēm. Projekta īstenošanas laikā katrs Ģimenes kluba
konsultants (sociālais skolotājs vai psihologs) katru mēnesi nodrošinās 10 stundas
personiskas konsultācijas un 10 stundas grupas konsultācijas.
 Dalība pilsētas festivālos piemēram, “Visaginas dzimšanas diena”, “Molētu dzimšanas
diena” un “Dagdas pilsētas svētki”.
Projekta veiksmīga īstenošana ievērojami uzlabos sociālo infrastruktūru Dagdā, Moletai
un Visaginā, un radīs labvēlīgus apstākļus, lai bērni ar invaliditāti varētu mācīties, būt aktīvi,
iesaistīties, dzīvot pilnvērtīgu un redzamu dzīvi.
Projekta īstenošanas periods – 24 mēneši: 01.05.2020. – 30.04.2022.
Projekta kopējā apstiprinātā summa trim partneriem: 463 478,29 EUR, no kuriem 85% ir
ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 393 956,54 EUR, un
15% partneru kopējais finansējums, kas sastāda 69 521,75 EUR, tajā skaitā katras valsts
dotācijas.
Dagdas novada pašvaldības projektā kopējā apstiprinātā summa: 114 404,00 EUR, no
kuriem 85% ir ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums, kas sastāda 97 243,40
EUR, un 15% pašvaldības kopējais līdzfinansējums, kas sastāda 17 160,60 EUR.

Iepazinusies ar projektu Nr.LLI-436 “Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un
dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām (ESI PAMANĪTS)”
/ “Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and
Latvian children with special needs (SEE ME)”, pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Realizēt Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020
projektu Nr.LLI-436 “Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība
Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām (ESI PAMANĪTS)” / “Quality
improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian
children with special needs (SEE ME) ” ar kopējām izmaksām 114 404,00 EUR, t.sk.85
% ERAF finansējums jeb 97 243,40 EUR.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām Projekta izmaksām jeb
17 160,60 EUR un priekšfinansējumu 114 404,00 EUR.

3. Saskaņot projektā iesaistīto pašvaldības darbinieku braucienus uz Lietuvu projekta
aktivitāšu ietvaros.
4. §
Par pašvaldības projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2020”
/Ziņo T.Munda/
Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu
uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – S.Viškure, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2020”
nolikumu. /Pielikumā/
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, komisijas vadītāja;
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;
Juris KAVUNS – Domes deputāts;
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītājs;
Aivars KLISMETS – Būvvaldes vadītājs.
3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt 5 000,- EUR (pieci tūkstoši euro) no pašvaldības
2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
5. §
Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi XX iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/20/134), ar lūgumu anulēt ziņas par XX
deklarēto dzīvesvietu adresē: xxx, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
6. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi XX iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/20/204) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu XX adresē: xxx, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx, Dagdas novadā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2020.gada 1.ceturksnī
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2020.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem nr.2017/10 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada
21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas
novadā”, 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2020.gada 1.ceturksnī:
1. No 2020.gadā plānotajiem pašvaldības s sociālā budžeta līdzekļiem EUR 381 500,apmērā,
Dagdas novada sociālais dienests 2020.gada 1.ceturksnī izlietojis EUR 74
099,39 jeb 19,42 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 35843,27 jeb 21,59 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 3826,64 jeb 10,07 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 34429,48 jeb 19,40 %
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
pieaugušām personām izlietoti EUR 35627,11 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 43
persona.
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
nepilngadīgām personām tika izlietoti valsts līdzekļi un pakalpojumu saņēma 1 (viena)
persona.
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2020.gada 1.ceturksnī izlietoti EUR 5060,5
- aprūpējot dzīvesvietā 19 personas.
5. 2020.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā 414 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 196 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī,
izvērtējot 41 mājsaimniecību, 111 personām piešķirts maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss.
6. 2020.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā sociālā palīdzība un/vai pašvaldības materiālā
palīdzība kopā sniegta 833 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 1092 personas.

7. 2020.gada 1.ceturksnī pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas 30 pieaugušas
personas ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.
8. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Pauliņa/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2020.gada 07.aprīļa pieprasījumu Nr.03747/024/2020-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamajiem īpašumiem
 zemes gabals 1213 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,0928 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,131 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 2236 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 50719 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,1249 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.
nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no XX, nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi 14,54
EUR (12,66 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 1,88 EUR – nokavējuma nauda uz
30.04.2020.) apmērā par XX piederošo 1/8 domājamo daļu nekustamajiem īpašumiem
 zemes gabals 1213 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,0928 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,131 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 2236 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 50719 m2, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.;
 zemes gabals 0,1249 ha, kadastra numurs xxx, pēc adreses: xxx, Dagdas nov.
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
9. §
Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska),
„pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Nipere, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi
2020.gada 1.ceturksnī:

1. ieņēmumu daļā – 3 761 656 EUR jeb 30,53 %,
atlikums gada sākumā 384 872 EUR.
2. izdevumu daļā – 2 281 644 EUR jeb 17,48 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi.
10. §
Par Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” maksas pakalpojuma
cenrāža apstiprināšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – 1 (O.Golube), „atturas” – 2 (V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Papildināt Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” maksas
pakalpojumu cenrādi ar 2.6., 4.3. un 4.4. punktu.
2. Apstiprināt Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa”
maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2020.gada 1.maija.
3. Noteikt, ka ar 2020.gada 1.maiju spēku zaudē Dagdas novada domes 2019.gada 25.aprīlī
apstiprinātais Ķepovas pagasta pārvaldes Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa”
maksas pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.5, 27.§, 27.2.p.).
Pielikumā: VIKC “Ķepa” maksas pakalpojumu cenrādis.
1.

Sēdei pieslēdzās deputāts R.Nipers.
11. §
Par pašvaldības 2020.gada suvenīru cenrāžu apstiprināšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka,
R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas Tūrisma informācijas centra 2020.gada suvenīru cenrādi no 2020.gada
1.maija. /Pielikumā/
2. Apstiprināt Jaundomes muižas vides izglītības centra un ekspozīciju zāles 2020.gada
suvenīru cenrādi no 2020.gada 1.maija. /Pielikumā/
3. Apstiprināt Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” 2020.gada suvenīru cenrādi no
2020.gada 1.maija. /Pielikumā/
12. §
Par līdzfinansējuma maksas atcelšanu pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs ārkārtējās situācijas laikā
/Ziņo I.Tukiša/

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 12.marta, ņemot vērā, ka
mācības izglītības iestādēs notiek attālināti, komiteju 23.04.2020. apvienotajā sēdē tika
atbalstīts izskatīšanai domes sēdē lēmuma projekts atcelt līdzfinansējuma maksu par
izglītojamo profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Dagdas Mūzikas un mākslas
skolā un Dagdas novada Sporta skolā par laika periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.
Atklāti balsojot: „par” – 6 (I.Plesņa, P.Tukišs, V.Nipere, V.Stikuts, R.Nipers, O.Golube),
„pret” – 3 (S.Viškure, I.Gžibovska, A.Gžibovskis), „atturas” – 3 (R.Azins, A.Trūlis, A.Plotka),
Lēmuma projekts noraidīts, jo nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu – vairāk kā pusi
no klātesošajiem domes deputātiem.
13. §
Par grozījumiem domes 08.04.2020. lēmumā
“Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz MK 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 4.3.4 punktu (MK 16.04.2020. rīkojuma Nr.179 redakcijā), lai nodrošinātu
speciālās izglītības iestādes – Aleksandrovas pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai
piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta
ārkārtējā situācija, kā arī nodrošinātu pārtikas paku piegādi izglītojamiem laikā, kad mācības
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs notiek attālināti, bet ne ilgāk kā līdz
29.05.2020.,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Dagdas novada pašvaldības 08.04.2020. ārkārtas sēdes lēmumu “Par
ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” ar 8.-12. punktiem šādā
redakcijā:
8. Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītojamiem (neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas) tiek piegādātas pārtikas pakas, vadoties pēc aprēķina 2,00 EUR (divi euro)
par katru attālināto mācību dienu sākot ar 16.04.2020.
9. Noteikt, ka Aleksandrovas pamatskolas izglītojamiem pārtikas paku iegāde tiek finansēta
no iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas.
10. Uzdod Aleksandrovas pamatskolas direktorei A.Malinovskai organizēt pārtikas paku
iegādi un komplektēšanu, kā arī piegādi uz izglītojamo deklarēto dzīvesvietu.
11. Noteikt, ka domes lēmums ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā vai laikā, kad mācības
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs notiek attālināti, bet ne ilgāk kā līdz
29.05.2020.
12. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc pieņemšanas publiskot Dagdas novada
pašvaldības interneta vietnē www.dagda.lv .
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Distervalde”, Svariņu pagastā
atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai
/Ziņo A.Gekišs/

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6090
002 0053, “Distervalde”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0053, ar kopējo platību 8.2 ha, nosacīto cenu 16 700
EUR ( sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma
tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu
atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 26.03.2020. saņemts iesniegums par telpu iznomāšanu
pašvaldībai piederošajā ēkā Skolas ielā 3, Andrupenē, friziera pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo
daļu un 61.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 79.punktu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot nedzīvojamo telpu (Nr. 9., 12., 13) ar kopējo platību 11,3 m2 Skolas ielā 3,
Andrupenē, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles
noteikumus. /Pielikumā/
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 11,3 m2 vienam
mēnesim – 0,70 EUR/m2 (septiņdesmit euro centi par 1 kvadrātmetru) bez PVN.
3. Noteikt nomas termiņu – līdz 3 (trīs) gadiem.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
5. Publicēt paziņojumu par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību
mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
16. §

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.14., 17.§, 17.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
„Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu (prot.
Nr.4, 13.§.) nekustamais īpašums “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 21 900 EUR (divdesmit viens
tūkstotis simti euro).
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.4, 13.§.) rīkotā nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsole
2020.gada 7.aprīlī 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
pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 7.aprīļa nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas
novadā izsoles protokolu un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6050 003 0150 – 15,18 ha platībā, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 10 % no
nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 19 710 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi
simti desmit).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā,
Dagdas novadā izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā
internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
17. §
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 4-3, Dagdā atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt dzīvokli Liepājas ielā 4–3,
Dagdā, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo
daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – V.Stikuts, P.Tukišs, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6009 900 0395, kopējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās 486/810
kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6009 001 0308 001) un
kopīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6009 001 0308).
2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts;
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.

18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes”, Andzeļu pagastā atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6044 004 0015, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Nogāzes”,
Klīsmeti, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004 0015, nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17)punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 4.panta ceturtās daļas
8) punktu, 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai pašvaldības nekustamo īpašumu
“Nogāzes”, Klīsmeti, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004 0015, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 004 0015, kopplatība 17,3 ha.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
19. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Diānas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu

/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6056 003 0049, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Diānas”, Udrija,
Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 003 0049 nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 4.panta ceturtās daļas 8) punktu,
5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai pašvaldības nekustamo īpašumu
“Diānas”, Udrija, Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 003 0049, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0049, 1,62 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
20. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Rubīni”, Ezernieku pagastā, kadastra numurs
6056 002 0153, 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” – 8 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „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 1 deputāts – V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Rubīni, Ezernieku pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0153, 17,92 ha
platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs.
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:
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Rubīni, Ezernieku pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
21. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Brieži”, Svariņu pagastā, kadastra numurs
6090 002 0090, 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” – 7 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, P.Tukišs), atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0090, 10,53 ha
platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Jānis ANDŽĀNS – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs.
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:
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Brieži, Svariņu pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
22. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, kadastra numurs
6080 003 0092, 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” – 7 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, P.Tukišs), atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – V.Stikuts, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0092, 2,98 ha
platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Žanna AIŠPURE – Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja.
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:
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Krūmiņi, Ķepovas pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
23. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu Šķaunes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
XX
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 17.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/314) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, konstatēts:
- 01.09.2008. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar XX par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60920060160, 60920060161,
60920060162 un 60920060163, iznomāšanu;
- XX miris 03.04.2019.;
- XX (mirušā XX sieva) norāda, ka ir uzsākusi mantojuma tiesību kārtošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 31.05.2021. uz sekojošām pašvaldībai
piekrītošām zemes vienībām:
- 0,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060160,
- 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060161,
- 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060162,
- 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920060163,
2. Saglabāt noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Šķaunes 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.

24. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu Svariņu pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
24.1. XX
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/338) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, 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” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 31.05.2030. uz pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām:
- 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010146;
- 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010498;
- 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900013369.
2. Saglabāt noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma 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.

24.2. XX
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 30.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/348) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, 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” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 31.05.2030. uz pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām:
- 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900040041;
- 5,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900040042;
- 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900060136.
2. Saglabāt noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma 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.

24.3. XX
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 30.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/349) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu, 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” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt XX zemes nomas pirmtiesības līdz 31.05.2030. uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību:
2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900050060.
2. Saglabāt noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma 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.
25. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ZS “Tingala” Ķepovas pagastā
Izskatot Z/S “Tingala” īpašnieces M.Ļevkovas iesniegumu (reģistrēts 03.04.2020.
Nr.3-1.11.5/20/284) un 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”, 28., 29., 29.8., un 30.4.punktam
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Andrupenes pagasta M.Ļevkovas zemnieku saimniecībai "TINGALA", reģ.
Nr.41501021265, juridiskā adrese: Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, "Tingala",
LV-5687, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.05.2026. uz pašvaldībai piekrītošās
un rezerves fonda zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamām daļām:
- 9,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800050040;
- 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800050048.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par katru zemesgabalu.
3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu, platības un nomas maksas izmaiņām.
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.
26. §
Par apbūvētas un neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Bērziņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 06.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/285) un 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., 17., 28., 29., 29.8., un 30.4.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.05.2026. uz sekojošām
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
- 0,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 60500030173;
- 0,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 60500030174;
- 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 60500030175.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60500030173 nomas maksu 1,5% no
zemes kadastrālās vērtības (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā
zemes gabalu.
3. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60500030174 un 60500030175 nomas
maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par
katru zemesgabalu.
4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām.
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.
27. §
Par noslēgtā apbūvētās zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Andzeļu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 22.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/321) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu, konstatēts:
- 13.12.2012. (vienošanās par grozījumiem 30.08.2019.) tika noslēgts zemes nomas līgums
ar XX par apbūvētās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums
60440010085, ½ domājamās daļas iznomāšanu līdz 31.12.2021.;
- saskaņā ar Zemesgrāmatu datiem XX 26.02.2020. nostiprinātas īpašuma tiesībās uz visu
ēku īpašumu, kadastra Nr.xxx, kas atrodas uz iznomātās zemes vienības.
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., 17.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību 8,33 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 60440010085, piešķirot zemes nomas tiesības uz 10
gadiem XX.
2. Saglabāt iepriekš noteikto zemes nomas maksu.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Izbeigt XX zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 6044 001 0085, ½ domājamo daļu (nomas līgums Nr.DNP/4-1.8/19/32 no
30.08.2019.).
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.
28. §
Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
/Ziņo V.Masjuks/
28.1. ZS “Silavēji” Andzeļu pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības "Silavēji" īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts
16.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/311) 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, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska), „pret” – 1 (A.Gžibivskis), „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Dagdas pagasta zemnieku saimniecībai "Silavēji", reģistrācijas
Nr.41501024064, juridiskā adrese Dagdas nov., Dagdas pag., Rumpīši, "Silavēji", LV5674, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.05.2026. uz pašvaldībai piekrītošo,
lauksaimniecībā izmantojamo, zemes vienību :
- 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 60440060159.
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 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.
28.2. ZS “Saules dārzi” Ezernieku pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības "Saules dārzi" īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts
16.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/309), 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, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska), „pret” – 1 (A.Gžibivskis), „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Andzeļu pagasta zemnieku saimniecībai "Saules dārzi", reģistrācijas
Nr.41501026154, juridiskā adrese "Purviņi", Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV5696, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.05.2026. uz pašvaldībai piekrītošās,
lauksaimniecībā izmantojamās, zemes vienības daļu:
- 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560070083.
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 Ezernieku 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.
29. §
Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām
/Ziņo V.Masjuks/
XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 15.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/307) 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” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Palielināt XX (XX) iznomātās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes
platību uz 4,1 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 60920060293.
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.
30. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
30.1. XX un XX Andrupenes pagastā

-

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 30.03.2020. Nr.6-9.4/20/271), konstatēts:
ar XX 02.07.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.7-2/13/15 uz
pašvaldības zemes vienības “Dukuriņi”, kadastra apzīmējums 60420070091, ½

-

-

domājamās daļas iznomāšanu līdz 31.12.2031.;
ar XX 02.07.2013. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.7-2/13/16 uz
pašvaldības zemes vienības “Dukuriņi”, kadastra apzīmējums 60420070091, ½
domājamās daļas iznomāšanu līdz 31.12.2031.;
zemes nomnieki lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 60420070091 ar 31.03.2020.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.03.2020. uz pašvaldībai piederošās zemes
vienības, kadastra apzīmējums 60420070091, ½ domājamo daļu.
2. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.03.2020. uz pašvaldībai piederošās zemes
vienības, kadastra apzīmējums 60420070091, ½ domājamo daļu.
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.
1.

30.2. XX Šķaunes pagastā

-

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 07.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/289), konstatēts:
ar XX 10.03.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.41 uz pašvaldības zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60920060293 iznomāšanu līdz 31.12.2022.;
zemes nomnieks lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 30.04.2020. uz pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības, kadastra apzīmējums 60920060293, daļu 1,1 ha platībā.
2. 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.
31. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
31.1.īpašums “XX” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 14.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/303)
par īpašuma “XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru kabineta

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XX” 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).
3. Atlikušajai 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.
1.

31.2. īpašums “XX” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 23.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/330)
par īpašuma “XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XX” 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).
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.

32. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo V.Masjuks/
32.1. nekustamā īpašuma “XX” z.v. xxx sadalei Konstantinovas pagastā

Izskatot SIA "Myrtillus" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 14.04.2020.
Nr.3-1.11.5/20/300) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi,
konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi
atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 3,2 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un pēc atdalīšanas atlikušajam
zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sadalei Dagdas novada
Konstantinovas pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 2,8 ha un 3,2 ha platībās (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
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.

32.2. nekustamā īpašuma “XX” z.v. xxx sadalei Konstantinovas pagastā
Izskatot SIA "Myrtillus" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 14.04.2020.
Nr.3-1.11.5/20/300) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi,
konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi
atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 3,7 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un pēc atdalīšanas atlikušajam
zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sadalei Dagdas novada
Konstantinovas pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 39,4 ha un 3,7 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam

grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
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.
32.3. nekustamo īpašumu “XX” un „XXi” sadalei un savstarpējās robežas grozīšanai
Konstantinovas pagastā
Izskatot SIA "Myrtillus" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 14.04.2020.
Nr.3-1.11.5/20/301) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi,
konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX”, kadastra
Nr.xxx, un nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sastāvā ietilpstošo un savstarpēji
blakus esošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi xxx un xxx, savstarpējās robežas
grozīšanai un sadalei, ar mērķi izveidot 2 (divus) lauksaimniecībā izmantojamos zemes
gabalus 4,0 ha, 11,9 ha platībā un izveidot 1 (vienu) mežsaimniecībā izmantojamo zemes
gabalu 8,3 ha platībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, un nekustamā īpašuma „XX”,
kadastra Nr.xxx, sadalei un savstarpējās robežas grozīšanai Dagdas novada
Konstantinovas pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu blakus esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem xxx un xxx sadalei un savstarpējās robežas grozīšanai, izveidojot 3 (trīs)
pastāvīgus zemes gabalus 4,0 ha, 8,3 ha un 11,9 ha platībās (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam,
precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
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.

33. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
33.1.“XX”, Svariņu pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas iesniegumu (reģistrēts
07.04.2020., Nr.9-4.1/20/8), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,

O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „XX” zemes vienību, kadastra apzīmējumi xxx un xxx,
savstarpējās robežas pārkārtošanai Svariņu pagastā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx apstiprināt projektēto platību 0,9 ha, saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), un piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu “XX”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, apstiprināt projektēto platību 1,5 ha, saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saglabāt iepriekš piešķirto nosaukumu “XX” un adresi:
"XX", XX, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698.
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.
33.2. “XX”, Ezernieku pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas iesniegumu, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas M.Gužvas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „XX” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2
atsevišķās zemes vienībās Ezernieku pagastā.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 7,0
ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „XX”, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 4,5
ha, saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu "XX", 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.
33.3. “XX” Dagdā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas iesniegumu, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav,

Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas M.Gužvas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „XX” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2
atsevišķās zemes vienībās Dagdas pilsētā.
2. Jaunizveidotai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 0,2 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601), un saglabāt iepriekš piešķirto adresi: XX, Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
3. Jaunizveidotai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 0,3862
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601), un saglabāt iepriekš piešķirto adresi: XX, Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
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.
34. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo V.Masjuks/
“XX” Bērziņu pagasts
Izskatot VZD iesniegumu (reģistrēts 14.04.2020. Nr.3-1.11.5/20/544) par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un pamatojoties uz Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7., 17.7. un 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai “XX”, kadastra apzīmējums xxx, precizēt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus un noteikt sekojošus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 138,3 ha
platībā;
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2,0 ha platībā.
2. Zemes vienības daļai, ar kadastra apzīmējumu xxx, precizēt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un noteikt:
- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2,0 ha platībā.
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.
35. §
Par rezerves fonda zemes vienības kadastra informācijas precizēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar konstatēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
(NĪVKIS) teksta datu neatbilstību faktiskajam zemes vienības stāvoklim dabā,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Precizēt zemes lietošanas veidus sekojošai rezerves fonda zemes vienībai:
Administratīvā
teritorija,
pagasta
nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Svariņu
pagasts

60900013385

Kopplatība,
ha

pļavas

3,21

0,75

Precizētā zemes vienības eksplikācija,
ha
meži
krūmi
purvi
ēkas
pārējās
zemes

2,0

0,2

0,2

-

0,06

36. §
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, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „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 22.05.2020.

Sēde slēgta plkst. 14 : 10.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2020.gada 5.maijā

KOPIJA

Dagdas novada pašvaldība

Šķaunes sākumskola
Reģ.Nr.4211903220
„Skola”, Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695
tālrunis 65628353, e-pasts: skaunes.skola@inbox.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020. gada 30. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 7, 2.§)

2020. gada 7. aprīlī

Nr.1

GROZĪJUMI
ŠĶAUNES SĀKUMSKOLAS NOLIKUMĀ
Dagdas novada Šķaunes pagastā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716
„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām
un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”,
Fizisko personu datu apstrādes likumu

Izdarīt 2018. gada 24. maija Šķaunes sākumskolas nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 6. punktu jaunā redakcijā:
„6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: „Skola”, Šķaune, Šķaunes
pagasts, Dagdas novads, LV-5695.”
2. Izteikt 13.punktu jaunā redakcijā:
„13. Izglītības procesa organizācija pamatizglītības un pirmsskolas izglītības
pakāpē:
13.1. Pamatizglītībā mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.
Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas
nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir
mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes
sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.
13.2. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei visas dienas
garumā notiek mērķtiecīgi organizēts vienots audzināšanas un izglītības
process, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas un
pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido
vērtībās balstītus ieradumus.
Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, kas tiek īstenota
telpās un ārā visas dienas garumā, nodrošinot iespēju mācīties,
iedziļinoties atbilstoši izglītojamā individuālajām spējām un interesēm.”

3. Svītrot 16. punktu.
4. Aizstāt 20. punktā vārdus „Fizisko personu datu aizsardzības likumā” ar vārdiem
„Fizisko personu datu apstrādes likumā”.
5. Aizstāt 22. punktā vārdus „Fizisko personu datu aizsardzības likumā” ar vārdiem
„Fizisko personu datu apstrādes likumā”.

Šķaunes sākumskolas direktora p.i.

M.Andžāne

2

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2020. gada 30. aprīlī
sēdes prot. Nr.7, 9.§

Dagdas novada pašvaldības
Pārskats par pamatbudžeta izpildi (konsolidēts)
uz 01.04.2020.
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

A
I.

KOPĀ IEŅĒMUMI

1
12 321 000

1.0

Nodokļu ieņēmumi

1.0.0.0.
1.1
1.1.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.4
4.0.0.0.
4.1.0.0.

B

2 652 000

783 108

29,53

Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes
nodokļa
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

2 189 304

558 909

25,53

2 189 304

558 909

25,53

2 189 304

558 909

25,53

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi

2 189 304

558 909

25,53

41 802

41 802

100,00

2 147 502

517 107

24,08

455 000

220 745

48,52

455 000

220 745

48,52

455 000

220 745

48,52

421 000

198 262

47,09

376 000

182 673

48,58

45 000

15 589

34,64

16 000

11 156

69,73

13 000

8 616

66,28

3 000

2 540

84,67

18 000

11 327

62,93

16 000

10 031

62,69

2 000

1 296

64,80

7 696

3 454

44,88

7 696
7 696

3 454
3 454

44,88
44,88

7 696

3 454

44,88

7 696

3 454

44,88

280 000

186 708

66,68

10 000

10 697

106,97

10 000

10 697

106,97

10 000

10 697

106,97

8 000

1 776

22,20

6 500

1 592

24,49

0

1 366

0,00

0

140

0,00

0

86

0,00

Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis

5.0.0.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1.9
5.5.0.0.

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.

5.5.3.0.
5.5.3.1.
2.0
8.0.0.0.
8.3.0.0.
8.3.9.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.5.0.
9.4.9.0.

Dagdas novads

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
2
3
3 761 656
30,53

Izpilde no gada
sākuma

Gada plāns

Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides
piesārņošanu
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
kapitāla izmantošanas)
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu
bāriņtiesās
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2020, Marts

Klasifikācijas
kods

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

B

1

2

A
9.5.0.0.
9.5.1.4.
9.5.2.1.
10.0.0.0.
10.1.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
12.2.4.0.
12.3.0.0.
12.3.9.0.
12.3.9.5.
12.3.9.9.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3
184
12,27

Rādītāju nosaukums

Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības
ieceres akceptu
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas
tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš
klasificēti šajā klasifikācijā
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

1 500
0

97

0,00

0

87

0,00

40 000

249

0,62

0

249

0,00

0

249

0,00

12 000

40 136

334,47

0

939

0,00

0

939

0,00

0

39 197

0,00

0

39 197

0,00

0

38 149

0,00

0

1 048

0,00

210 000

133 850

63,74

10 000

2 050

20,50

200 000

131 800

65,90

13.2.1.0.

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

0

9 600

0,00

13.2.2.0.

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

0

122 200

0,00

700 000

168 052

24,01

699 900

167 852

23,98

94 000

23 093

24,57

0

15 956

0,00

0

7 137

0,00

400

82

20,50

0

82

0,00

3.0
21.3.0.0.
21.3.5.0.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.0.
21.3.7.9.
21.3.8.0.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem
kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri

72 300

10 991

15,20

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu

0

9 959

0,00

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

0

860

0,00

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

0

172

0,00

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem

533 200

133 686

25,07

0

10 210

0,00

0

65 462

0,00

21.3.9.3.

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas
un ārstniecības pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju

0

2 834

0,00

21.3.9.4.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

0

38 831

0,00

21.3.9.6.

Ieņēmumi par zinātnes projekta īstenošanu

0

0

0,00

0

16 349

0,00

100

200

200,00

0

200

0,00

0

200

0,00

300 000

14 797

4,93

300 000

14 797

4,93

300 000

14 797

4,93

300 000

14 797

4,93

8 389 000

2 608 991

31,10

7 024 000

2 204 538

31,39

21.3.9.1.
21.3.9.2.

21.3.9.9.
21.4.0.0.
21.4.9.0.
21.4.9.9.
4.0
4.2
21.1.0.0.
21.1.5.0.
5.0
18.0.0.0.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas
Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai
Transferti
Valsts budžeta transferti

18.6.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

7 024 000

2 204 538

31,39

18.6.2.0.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

3 089 700

771 237

24,96

Dagdas novads
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Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

18.6.3.0.

18.6.4.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

895 000

641 534

71,68

3 039 300

791 767

26,05

1 365 000

404 453

29,63

1 365 000

404 453

29,63

II.

KOPĀ IZDEVUMI

13 049 401

2 281 644

17,48

II.1

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

13 049 401

2 281 644

17,48

01.000

Vispārējie valdības dienesti

915 000

199 119

21,76

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

106 000

21 295

20,09

04.000

Ekonomiskā darbība

76 000

17 379

22,87

05.000

Vides aizsardzība

30 000

0

0,00

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3 845 000

433 762

11,28

07.000

Veselība

1 063 335

263 418

24,77

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

1 840 000

330 599

17,97

09.000

Izglītība

4 408 666

864 981

19,62

10.000

Sociālā aizsardzība

765 400

151 091

19,74

13 049 401

2 281 644

17,48

II.2

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

9 862 614

1 964 110

19,91

1.1.

Kārtējie izdevumi

9 168 564

1 824 859

19,90

6 474 646

1 236 085

19,09

5 163 116

994 390

19,26

1000
1100

Atlīdzība
Atalgojums

1110

Mēnešalga

0

945 579

1111

0

12 677

0

228

1119

Deputātu mēnešalga
Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku
mēnešalga, pašvaldības domes komisiju un darba grupu
locekļu (kas nav deputāti un pašvaldības darbinieki)
mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

0

932 674

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

0

40 452

1141

Piemaksa par nakts darbu

0

6 743

1142

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

0

3 617

1145

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

0

11 891

1147

Piemaksa par papildu darbu

0

17 167

0

100

0

934

0

8 359

1 311 530

241 695

0

221 792

0

19 903

0

17 503

0

2 400

2 693 918

588 774

21,86

47 845

6 121

12,79

0

1 939

0

1 280

0

659

1112

1148
1149
1150
1200
1210
1220
1221

1228
2000
2100
2110
2111
2112
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Prēmijas un naudas balvas
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina
iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

18,43

2020, Marts

Klasifikācijas
kods
A

Rādītāju nosaukums

2121

B
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Dienas nauda

2122

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2120

2200

Pakalpojumi

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2
0

4 182

0

605

0

3 577

1 481 468

324 885

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

0

6 660

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

0

130 331

2221

Izdevumi par siltumenerģiju

0

40 970

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju

0

6 014

2223

0

72 045

0

7 969

2229

Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām
un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

0

3 333

2230

Dažādi pakalpojumi

0

44 941

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

0

1 778

2232

Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

0

247

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās
sagatavotības pārbaudes izdevumi
Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

0

2 357

0

2 929

0

3 496

Maksājumu pakalpojumi un komisijas
Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku)
kompensācijas
Pārējie neklasificētie pakalpojumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu būvdarbi

0

627

0

240

0

33 267

0

125 864

0

775

0

27 147

0

11 088

2244

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana

0

11 471

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

0

74 993

2247

Apdrošināšanas izdevumi

0

390

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

11 317

2260

Īre un noma

0

3 828

2261

Ēku, telpu īre un noma

0

76

2262

Transportlīdzekļu noma

0

929

2263

Zemes noma

0

20

2264

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma

0

2 803

2270

Pārējie pakalpojumi

0

28

2271

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

0

28

2280

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas
par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

0

1 916

1 134 250

238 174

2224

2234
2235
2236
2238
2239
2240
2241
2242
2243

2300
2310

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

0

59 070

2311

Biroja preces

0

14 103

2312

0

30 170

0

14 797

2320

Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu
īstenošanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0

42 112

2322

Degviela

0

41 898

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces

0

214

0

18 110

0

17 955

2314

2340
2341
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Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

21,93

21,00

2020, Marts

Klasifikācijas
kods
A

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

2361

B
Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā)
esošo personu uzturēšana
Mīkstais inventārs

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

0

82

2363

Ēdināšanas izdevumi
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā
(amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav
minēti citos koda 2360 apakškodos
Mācību līdzekļi un materiāli

0

58 858

0

35

0

4 443

2344
2350
2360

2369
2370
2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2500

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

0

155

0

55 416

0

59 023

0

48

7 350

0

23 005

19 594

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

85,17

2510

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi

0

19 594

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

0

14 491

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

0

1 929

2519

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

0

3 174

883

56

6,34

883

56

6,34

883

56

6,34

0

56

577 767

121 402

21,01

42 867

17 853

41,65

42 867

17 853

41,65

0

17 853

0

17 853

534 900

103 549

19,36

406 600

75 872

18,66

1.2.
4000
4200
4240
1.3.
3000
3200
3260
3263
6000
6200

Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par
aizņēmumiem un vērtspapīriem
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem,
biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6240

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā

0

18 681

6242

Bezdarbnieka stipendija

0

18 681

6250

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā

0

14 446

6252

Pabalsti veselības aprūpei naudā

0

247

6253

Pabalsti ēdināšanai naudā

0

1 131

6255

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā

0

12 821

6259

0

247

0

35 843

6270

Pārējā sociālā palīdzība naudā
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai naudā
Dzīvokļa pabalsts naudā

0

2 660

6290

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi

0

4 242

6291

Stipendijas

0

516

6292

Transporta izdevumu kompensācijas

0

3 726

6260

6300

Sociālie pabalsti natūrā

25 000

1 677

6320

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā

0

510

6321

Pabalsti veselības aprūpei natūrā

0

70

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā

0

440

0

1 167

103 300

26 000

0

5 990

0

3 503

0

2 487

6360
6400
6410
6411
6412
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Dzīvokļa pabalsts natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem
Samaksa par aprūpi mājās
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

6,71

25,17

2020, Marts

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas
balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

6420

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas
izdevumu transferti starp budžeta veidiem
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

6423
7000
1.5.
7200

Pašvaldību transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts
budžetu
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados
saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu
uzturēšanas izdevumiem
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un
budžeta nefinansētām iestādēm
Kapitālie izdevumi

7210
7240
7245

7270
2.0.

Pamatkapitāla veidošana

2.1.

Pamatkapitāla veidošana

5000

5140

Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas
tiesības
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5100
5120

0

20 010

0

20 010

115 400

17 793

15,42

115 400

17 793

15,42

115 400

17 793

15,42

0

16 541

0

81

0

81

0

1 171

3 186 787

317 534

9,96

3 186 787

317 534

9,96

3 186 787

317 534

9,96

18 480

2 053

11,11

0

626

0

1 427

3 168 307

315 481

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

0

53 184

5231

Transportlīdzekļi

0

14 600

5233

Bibliotēku krājumi

0

2 299

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma
īpašumi
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

0

1 831

0

34 454

0

132 863

0

129 434

5239
5240
5250

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

9,96

III.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

-728 401

1 480 012

-203,19

IV.

Finansēšana

728 401

-1 480 012

-203,19

F20010000

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

351 106

-999 632

-284,71

0

-6 659

0,00

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

0

6 659

0,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

-282,81

F21010000
F21010000 AB
F22010000

Naudas līdzekļi

351 106

-992 973

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

384 872

384 872

100,00

F22010000 AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

33 766

1 377 845

4080,57

377 295

-480 380

-127,32

F40020000

Aizņēmumi
Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas
kods
F20010000 AS

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

F20010000 AB

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Rādītāju nosaukums

Izpilde no gada
sākuma
384 872
1 384 504

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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A. Trūlis
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2020.gada 30.aprīlī
sēdes prot. Nr.7, 10.§

Dagdas novada pašvaldības
Ķepovas pagasta pārvaldes
Vides izglītības un kultūras centra "Ķepa"
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
ar grozījumiem no 01.05.2020.

Nr.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN (21 %)
(EUR)

Atlaides

-

-

-

-

100%

1 biļete

1,65

0,35

2,00

Dagdas novada
izglītības iestāžu
audzēkņiem – 50 %

1 biļete

1,65

0,35

2,00

Dagdas novada
pensionāriem un
invalīdiem – 50 %

1 biļete

2,48

0,52

3,00

1. Ieejas biļetes izstāžu zālē:
1.1.

pirmsskolas vecuma
bērniem

bērniem un jauniešiem
1.2. līdz 19 gadiem,
studentiem
pensionāriem un
1.3. invalīdiem (uzrādot
apliecību)
1.4. pārējām personām

2. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām
2.1. Bēru mielasta rīkošana
Izglītojošu un citu
publisku pasākumu
2.2. rīkošana (lekcijas,
semināri, prezentācijas
u.c. pasākumi)
Izklaides pasākumu
2.3. (kāzas, jubilejas u.c.
svinības) rīkošana

2.4.

2.5.

Politisko organizāciju
pasākumu rīkošana

Telpu Nr.59 un Nr.60
noma (ar aprīkojumu)

Telpu Nr.50., Nr.54 un
2.6. Nr.55 noma (ar
guļamvietu)

līdz 4 h

20,00

4,20

24,20

līdz 2 h

15,00

3,15

18,15

katra nākamā
stunda

7,00

1,47

8,47

līdz 6 h

40,00

8,40

48,40

līdz 12 h

75,00

15,75

90,75

līdz 2 h

45,00

9,45

54,45

katra nākamā
stunda

7,00

1,47

8,47

1 pasākums

7.00 + maksa par
faktiski patērēto
elektroenerģiju

1,47

8.47 + maksa par
faktiski patērēto
elektroenerģiju

1 guļamvieta
līdz 12 h

6,00

1,26

7,26

1 guļamvieta
līdz 24 h

10,00

2,10

12,10

Novadā reģistrētām
NVO – 50%

Par otro svinību
dienu - 50%

Bērniem līdz 7
gadiem - 50 %
.
Ja tiek nomātas
VIKC "Ķepa" telpas 50 %

3. Galda un servēšanas piederumu noma
3.1. Galdautu noma
Trauku un galda
piederumu komplekta
3.2.
noma līdz 20 personām.
Trauku un galda
piederumu komplekta
3.3. noma no 20 līdz 50
personām.

1 gab.

1,00

0,21

1,21

1 kompl.

5,00

1,05

6,05

1 kompl.

10,00

2,10

12,10

4. Degustācijas:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

sortiments Nr.1
1 personai
6,00
1,26
7,26
sortiments Nr.2
1 personai
3,00
0,63
3,63
sortiments Nr.3
1 personai
1,65
0,35
2,00
sortiments Nr.4
1 personai
0,83
0,17
1,00
Ekskursijas vadīšana (ar izglītojošu programmu izstāžu zālē vai iestādes teritorijā - "Meža taka", "Bebra
5.
novērošana")
5.1. grupā līdz 10 cilvēkiem
1 grupa
5,00
1,05
6,05
5.2. grupā no 11 cilvēkiem
1 personai
0,50
0,11
0,61
Foto sesija vai video
6. uzņemšana iestādes
1h
12,40
2,60
15,00
teritorijā

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2020. gada 30. aprīlī
sēdes prot. Nr.7, 11.§

Dagdas Tūrisma informācijas centra
2020. gada suvenīru cenrādis
no 01.05.2020.

Nr.

Preces nosaukums

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

1.

Auduma maisiņš ar apdruku

1,82

0,38

2,20

2.

USB atmiņas karte

4,13

0,87

5,00

3.

Lādētājs - akumulators (Power bank)

7,44

1,56

9,00

4.

Pildspalva

0,41

0,09

0,50

5.

Atslēgu piekariņš ar lukturīti

1,24

0,26

1,50

6.

Ūdens pudele

2,48

0,52

3,00

7.

Glāze

0,66

0,14

0,80

8.

Magnēts ar druku (vinila)

0,66

0,14

0,80

9.

Magnēts ar druku (koka)

2,48

0,52

3,00

10. Frotē dvielis

6,20

1,30

7,50

11. Sporta aproce

1,24

0,26

1,50

12. Sērkociņi

0,21

0,04

0,25

13. Telefona turētājs

1,65

0,35

2,00

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2020. gada 30. aprīlī
sēdes prot. Nr.7, 11.§

Dagdas novada pašvaldības
Ezernieku pagasta pārvaldes
"Jaundomes muižas vides izglītības centra un ekspozīciju zāles"
2020. gada suvenīru cenrādis
no 01.05.2020.

Nr.

Preces nosaukums

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

1.

Pildspalva

0,58

0,12

0,70

2.

Atslēgu piekariņš

1,65

0,35

2,00

3.

Ūdens pudele

2,89

0,61

3,50

4.

Ledusskapja magnēts- piezīmju grāmatiņa

1,24

0,26

1,50

5.

Sporta aproce

1,24

0,26

1,50

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2020. gada 30. aprīlī
sēdes prot. Nr.7, 11.§

Dagdas novada pašvaldības
Ķepovas pagasta pārvaldes
"Vides izglītības un kultūras centra "Ķepa""
2020. gada suvenīru cenrādis
no 01.05.2020.

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

1. Atslēgu piekariņš

2,07

0,43

2,50

2. Ķeramikas krūze ar apakštasi

5,37

1,13

6,50

3. Ledusskapja magnēts- piezīmju grāmatiņa

1,24

0,26

1,50

4. Magnēts

0,83

0,17

1,00

Nr.

Preces nosaukums

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 30.aprīļa sēdē
(protokols Nr.7, 36.§)

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

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha(daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha(daļa no z.g)

28.08

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.

Bērziņu pagasts

60500070042

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Bērziņu pagasts

60500070073

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560040297

1,4 ha (daļa no z.g.)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560040450

0,36 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Ezernieku pagasts

60560060198

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

60560050183

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

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

60760040411

1,12 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020051

1,3 ha (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020052

0,38 (daļa no z.g)

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020276

0,10

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
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

40.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Svariņu pagasts

60900010278

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Svariņu pagasts

60900060147

6,5 ha (daļa no z.g)

365.04

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Svariņu pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts

60900013389

1,2 ha (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Asūnes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050179

0.20

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

60420040392

0,13 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040393

3,0 ha (daļa no z.g)

168.48

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60460040255

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 22.05.2020.

Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
656 81716

