LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 7

2014.gada 17.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 14:00.
Sēdi atklāj plkst. 14:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
15 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka (līdz plkst. 15:15) , Aleksandrs
Gžibovskis, Anatols Viškurs , Inese Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube,
Raimonds Nipers (no plkst. 14:10) , Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors
Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un komunikāciju
nodaļas vadītāja Guna Malinovska, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa, projektu koordinatore Olga Čapkeviča, finanšu
nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas vadītāja
Kristīne Murāne, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, pagastu pārvalžu vadītāji Aivars
Trūlis, Edgars Tjarve, Melānija Rudavina, Žanna Aišpure.
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar 2
jautājumiem:
- Par Andrupenes pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu.
- Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam "Vārpas" Andrupenes pagastā.
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Iekļaut Domes sēdes darba kārtībā papildus 2 jautājumus:
30. Par Andrupenes pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu.
31. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam "Vārpas" Andrupenes pagastā.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības sociālā budžeta izpildi 2014.gada 1.ceturksnī.
2. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.
3. Par pašvaldības Tautas (Saietu) namu maksas pakalpojumiem.

4. Par pamatlīdzekļa nodošanu Svariņu pagasta pārvaldei.
5. Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.ceturksnī.
6. Par finansējuma piešķiršanu.
7. Par projektu līdzfinansēšanu.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, atsavināšanu.
11. Par zemes iznomāšanu medību kolektīviem.
12. Par pašvaldības īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, nomas izsoli .
13. Par traktortehnikas iegādi Andrupenes pagasta pārvaldei.
14. Par telpu iznomāšanu Ezerniekos biedrībai „In-Taņ-San”.
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu z/s „Papardes”.
16. Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā.
17. Par telpām Dagdas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai.
18. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
19. Par pilnvarojumu dalībai LPS 25.kongresā.
20. Adresācijas jautājumi.
21. Par zemes nomas tiesību maiņu.
22. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
23. Par zemes piekritību pašvaldībai.
24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
25. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Grāvīši” Šķaunes pagastā.
27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
28. Par zemes gabalu platību precizēšanu.
29. Par zemes vienību robežu un platību izmaiņu.
30. Par Andrupenes pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu.
31. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam "Vārpas" Andrupenes pagastā.
1. §
Par pašvaldības sociālā budžeta izpildi 2014.gada 1.ceturksnī
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2014.gada 1.ceturksnī, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 10.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” un 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2014.gada 1.ceturksnī:
1. No 2014.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 368545,- Dagdas
novada Sociālais dienests 2014.gada 1.ceturksnī izlietojis EUR
81325,- jeb 22,07 %,
t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 42233,- jeb 22,27 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 4048,- jeb 17,83 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 35044,- jeb 21,85 %

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 27391,98 un pakalpojumu saņēmušas 49 personas.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2014.gada 1.ceturksnī izlietoti EUR 6099,6;
aprūpējot dzīvesvietā 36 personas.
4. 2014.gada 1.ceturksnī Dagdas novadā 1126 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 345 mājsaimniecības (ģimenes).
5. 2014.gada 1.ceturksnī pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 17 personas ar
invaliditāti.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.

2. §
Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā
/Ziņo E.Trūle /
Ļ. T.
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā
konstatētos faktus, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra
saistošo noteikumu Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Ļ. T. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā
EUR 320,00 (trīs simti
divdesmit eiro) apmērā.
2. Sociālajam dienestam nodrošināt sociālā pabalsta izmaksu un veikt kontroli par līdzekļu
izlietojumu piešķirtajam mērķim.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. §
Par pašvaldības Tautas / Saietu namu maksas pakalpojumiem
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Dagdas novada pašvaldības Tautas namu maksas pakalpojumu cenrādi,
ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, kā arī Finanšu komitejas
priekšlikumus izcenojumu grozīšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” - 1 (V.Stikuts), „atturas” – nav, NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Tautas / Saietu namu maksas pakalpojumu
cenrādi no 01.07.2014. jaunā redakcijā.
2. Ar 2014. gada 30.jūniju atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada pašvaldības Tautas
namu maksas pakalpojumu cenrādi (apstiprināts Dagdas novada pašvaldības domes
2013.gada 19.septembra sēdē, prot. Nr.16, 5.§, 5.p., 14.Pielikums).

Pielikumā: Maksas pakalpojumu cenrādis no 01.07.2014. uz 2 lapām.
4. §
Par pamatlīdzekļa nodošanu Svariņu pagasta pārvaldei
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldības bilancē ir iekļauts pamatlīdzeklis – traktora
piekabe PALMS 950, kas iegādāta 2014.gada martā un nodota lietošanā Dagdas novada
pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldei, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22.
punktiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības bilances un
Svariņu pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē pamatlīdzekli šādā sastāvā:
Nr.

Nosaukums

1.

Traktora piekabe PALMS 950,
(rūpnīcas Nr.108064),
Reģ.Nr.P9806LV,
izlaiduma gads – 2013

Bilances
konts

Bilances
vērtība
(EUR)

Nolietojums
(EUR)

Atlikusī
vērtība
(EUR)

1231

8 470,-

0

8 470,-

5. §
Par pašvaldības budžeta izpildi 2014.gada 1.ceturksnī
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi
1.ceturksnī:
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 2 843 699 EUR jeb 32,89 %.
2. Budžeta izdevumu daļā – 2 007 879 EUR jeb 23,28 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1.ieņēmumu daļā – 99 253 EUR jeb 29,65 %;
3.2.izdevumu daļā – 36 615 EUR jeb 11,49 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
6. §
Par finansējuma piešķiršanu

/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Ķepovas pagasta pārvaldei
Izskatījusi Ķepovas pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu 1000 euro apmērā zemes gabala 4,8 ha platībā ierakstīšanai zemesgrāmatā un
meža taksācijas veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 1000,- (vienu tūkstoti euro) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6080 001 0115 reģistrēšanai zemesgrāmatā un uz tā esošā meža taksācijas
veikšanai.
2. Finanšu nodaļai, plānojot budžeta grozījumus, palielināt Ķepovas pagasts pārvaldes
izdevumus (kods 06.600) par 1000 euro.
7. §
Par projektu līdzfinansēšanu
/Ziņo O.Čapkeviča, L.Nagļa, Ē.Čaplinskis/
7.1. projekts „Dabas vides izglītības nometne „Dabas draugs, darbosimies kopā!””
Sakarā ar Jauniešu biedrības „Dagne”, reģ. Nr.
40008074332, sagatavoto projekta
„Dabas vides izglītības nometne „Dabas draugs, darbosimies kopā!”” pieteikumu iesniegšanai
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai (LVAFA) atklāta projektu iesniegumu
konkursa pasākumam Valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds”
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros,
kā arī lūgumu piešķirt līdzekļus priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Piedalīties jauniešu biedrības „Dagne” projektā „Dabas vides izglītības nometne „Dabas
draugs, darbosimies kopā!”” ar pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā - EUR 455
(četri simti piecdesmit pieci euro) no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda EUR 1 822,
kā arī nodrošināt priekšfinansējumu 80 % apmērā jeb EUR 1 457,60 (viens tūkstotis četri
simti piecdesmit septiņi euro 60 centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā projekta finansējumu nodrošināt no pašvaldības
2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
3. Biedrībai „Dagne” viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt
pašvaldības finanšu nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.
7.2. projekts „Vides izziņas izglītojošā dienas nometne „Mūsu mājas””

Sakarā ar Šķaunes pamatskolas , reģ. Nr. 4212900559, sagatavoto projekta „Vides
izziņas izglītojošā dienas nometne „Mūsu mājas”” pieteikumu iesniegšanai Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijai (LVAFA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākumam Valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides
aizsardzības projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros, kā arī lūgumu piešķirt
līdzekļus priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Piedalīties Šķaunes pamatskolas projektā „Vides izziņas izglītojošā dienas nometne
„Mūsu mājas”” ar pašvaldības līdzfinansējumu 27% apmērā - EUR 649 (seši simti
četrdesmit deviņi euro) no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda EUR 2 402, Šķaunes
pagasta pārvaldei nodrošinot minētā projekta priekšfinansējumu 80 % apmērā jeb EUR
1 921,60 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit viens euro 60 centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā projekta finansējumu nodrošināt no pašvaldības
2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
3. Šķaunes pamatskolai viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt Šķaunes
pagasta pārvaldē atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.
7.3. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
LLB-2-257 „Green routes without obstacles” („Zaļie maršruti bez šķēršļiem”)
Sakarā ar biedrības „Dagdas invalīdu brālība „NEMA””, reģ. Nr.4008106727, lūgumu
piešķirt finansējumu kā Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbības partneriem Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-2-257 „Green
routes without obstacles” līdzfinansējuma nodrošināšanai EUR 484,30, kas ir 5% no kopējām
projekta izmaksām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 15 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Novirzīt no pašvaldības 2014.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)
EUR
484,30 (četri simti astoņdesmit četri euro 30 centi) Dagdas invalīdu brālībai „NEMA”
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-2257 „Green routes without obstacles” līdzfinansējuma nodrošināšanai.
2. Projekta īstenošanai grāmatvedībai pārskaitīt piešķirtā līdzfinansējuma summu uz
biedrības „NEMA” iesniegumā norādīto kontu Valsts kasē.
3. Biedrībai viena mēneša laikā pēc minētā projekta realizācijas iesniegt pašvaldības finanšu
nodaļai atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 13, Konstantinovas pagastā,
atsavināšanu
/Ziņo K.Murāne/

Izskatījusi R. L. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo zemes gabalu Pļavu ielā 13, Konstantinovas pag., Dagdas novadā, kadastra
Nr.60760040019, ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu
un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 ( A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure , V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis ),
„pret” - nav, „atturas” - nav,
balsošanā nepiedalās 2 deputāti - A.Platacis un R.Azins,
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Pļavu ielā 13, Konstantinovas
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 60760040019, kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 0,5712 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Aivars TRŪLIS – Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs;
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Pļavu iela 13, Konstantinovas pagasts,
Dagdas novads, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu
/Ziņo K.Murāne/
Izskatījusi A. P. iesniegumu ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu „Vējoņi”,
Ezernieku pag., Dagdas novadā, kadastra Nr.60560090041, ņemot vērā to, ka minētais
īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3., 4., 6. un 8.pantu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
balsošanā nepiedalās 1 deputāts - R.Azins,
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Vējoņi”, Ezernieku pagastā,
Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 60560090041, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 11,68 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs;
 Aivars PLOTKA – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagasts, Dagdas
novads, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Dagdas pagastā, atsavināšanu
/Ziņo K.Murāne/
Izskatījusi G. B. un A. B. iesniegumus ar lūgumu pārdot nekustamo īpašumu
„Pīlādži”, c.Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.60540040259, ņemot vērā
to, ka minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 10 ( A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” - nav,
„atturas” – 1 (V.Stikuts), balsošanā nepiedalās 3 deputāti - A.Platacis, R.Azins un
V.Krūmiņš, NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Pīlādži”, c.Neikuri, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra Nr. 60540040259, kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 5,74 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;
 Valērijs MASJUKS – Nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – Ekonomiste.
Novērtēšanas
komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
3.
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Viktors KRŪMIŅŠ – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Neikuri, Dagdas pagasts, Dagdas
novads, izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
11. §
Par zemes iznomāšanu medību kolektīviem
/Ziņo K.Murāne/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a)apakšpunktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure , V.Krūmiņš, V.Višņevskis ),
„pret” - nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts), NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības
noteikumus.
Pielikumā : Kārtības noteikumi uz 3 lapām.
12. §
Par pašvaldības īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli
/Ziņo K.Murāne, J.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemti vairāki iesniegumi par Dagdas novada pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma – zemesgabala 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090 001
3422 un uz tā esošās ēkas Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā
iznomāšanu. Augstākminētais zemesgabals un uz tā atrodošās ēka ir pašvaldībai piekritīgs
nekustamais īpašums, kas atrodas Svariņu pagasta pārvaldes bilancē. Ēkas kopējā platība ir
168,10 kv.m, zemesgabala kopējā platība ir 0,1 ha. Ņemot vērā iepriekš minēto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 ( A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure , V.Krūmiņš V.Višņevskis ),
„pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti - A.Platacis un V.Stikuts ,
NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – ēkas, kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala Miera ielā 22,
c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6090 001 3422,
nomas tiesību mutisku izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu ēkai ar kopējo platību 168,10 kv.m vienam
mēnesim –50 EUR (piecdesmit euro).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli
1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28
EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
4. Līgumā paredzēt, ka nomnieks uzņēmējdarbību uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas.
5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Aivars PLATACIS – Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
 Edgars TJARVE – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs;
 Jānis STIKUTS – Dagdas novada pašvaldības juriskonsults.
6. Publicēt paziņojumu par ēkas Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā,
nomas tiesību izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.

13. §
Par traktortehnikas iegādi Andrupenes pagasta pārvaldei
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu par traktora iegādes
nepieciešamību pagasta funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 2)punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana, pretplūdu pasākumi), 18)punktā noteikto – piedalīties civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, un saskaņā ar 41.panta pirmās daļas 4)punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Iegādāties Andrupenes pagasta pārvaldes vajadzībām traktortehniku pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
2. Uzdot iepirkumu komisijai veikt iepirkumu jauna traktora un piekabes iegādei.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
14. §
Par telpu iznomāšanu Ezerniekos biedrībai „In-Taņ-San”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi biedrības „In-Taņ-San”, reģ. Nr. 40008202478, iesniegumu ar lūgumu
iznomāt telpas pašvaldībai piederošajā ēkā „Pasts”, Ezerniekos,
biedrības darbības
nodrošināšanai un dalībai projektos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „In-Taņ-San” ar 2014.gada 1.maiju uz 10 ( desmit) gadiem pašvaldībai
piederošajā ēkā „Pasts”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, telpas 1.stāvā no Nr.4 līdz Nr.10.
2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 10,00 (desmit euro) gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt Telpu nomas līgumu ar
biedrību „In-Taņ-San”.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu parakstīšanai.
15. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu z/s „Papardes”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi z/s „Papardes”, reģ. Nr.41501022453, iesniegumu ar lūgumu pagarināt
līgumu uz 5 gadiem par telpu nomu Tautas nama ēkā Alejas ielā 29, Dagdā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:

1. Atļaut pagarināt z/s „Papardes” līgumu
uz 5 ( pieciem) gadiem - līdz 2019.gada
31.maijam - par pašvaldībai piederošo telpu Nr.22 un no Nr.24 līdz Nr.30 nomu ar
kopējo platību 72,4 m2, Alejas ielā 29, Dagdā.
2. Noteikt telpu nomas maksu 0,71 EUR/m2 + PVN mēnesī.
3. Līgumā paredzēt, ka nomnieks veic ventilācijas ierīkošanu un remonta veikšanu atbilstoši
sanitārajām prasībām kafejnīcas darbības nodrošināšanai.
4. Pilnvarot Dagdas novada TN direktoru J.Ornicānu noslēgt Telpu nomas līgumu ar z/s
„Papardes”.
5. Juridiskajai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu parakstīšanai.
16. §
Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā
/Ziņo A.Arnicāns/
Izskatījusi AS „Lauku Avīze” aicinājumu sadarbībai grāmatas „Latvijas novadu
dārgumi” veidošanā, Latvijas valsts simtgadi gaidot,
pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās 5.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
rūpēties par kultūru un sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu, un 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 1 deputāts - I.Plesņa,
NOLEMJ :
1. Iesaistīties AS „Lauku Avīze” projektā – grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” veidošana.
2. Piedalīties projektā ar Dagdas novada relikvijas stāstu un līdz 2014.gada 1.augustam
iesniegt manuskripta tekstu un vizuālo materiālu.
3. Piešķirt grāmatas izdošanai finansējumu EUR 150,00 apmērā no pašvaldības 2014.gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un
nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kultūras metodiķe Inese Plesņa.
17. §
Par telpām Dagdas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Dagdas Mūzikas un mākslas skolas izveidošanu un lai nodrošinātu izglītības
programmu īstenošanu profesionālās izglītības iestādē, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Noteikt, ka Dagdas Mūzikas un mākslas skola izglītības programmu īstenošanai izmantos
telpas Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Alejas ielā 15A, Dagdā, kadastra
apzīmējums 6009 001 0268 001.
2. Dagdas Mūzikas un mākslas skola atbildīga par lietojumā nodoto telpu lietderīgu
izmantošanu un kārtības uzturēšanu.

18. §
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
/Ziņo R.Azins/
18.1. par dzīvojamās telpas piešķiršanu A.B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 11.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A.B., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punkta b)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Izīrēt A. B. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 2-istabu dzīvokli Nr.7 Kalna ielā
1, Asūnē, Asūnes pagastā, uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.B.

18.2. par domes 20.02.2014. lēmuma atcelšanu
Sakarā ar to, ka A. G. atteicās no piešķirtās dzīvojamās telpas mājā „Palejas”,
Ezerniekos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Atcelt Dagdas novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu „Par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (prot. Nr.5, 23.§).
2. Atstāt A. G. pašvaldības dzīvokļa piešķiršanas rindā.

18.3. par dzīvojamās telpas piešķiršanu
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 8.aprīļa lēmumu par dzīvokļa
piešķiršanu K.D., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem
noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punkta b)apakšpunktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Izīrēt K. D. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 1-istabu (Nr.5) 9,28 m 2 platībā un
½ domājamo daļu no koplietošanas telpām (virtuve, tualete, koridors) dzīvoklī Nr.4
mājā „Palejas”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar K.D..

18.4. par atļauju dzīvokļa apmaiņai V.O.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2014.gada 15.aprīļa lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu V.O., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Atļaut V. O. veikt dzīvokļa apmaiņu Alejas ielā 38 -2, Dagdā (2-istabu, bez
labierīcībām), pret dzīvokli Brīvības ielā 3A -1, Dagdā (2-istabu, ar labierīcībām).
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt īres līgumu ar V.O. uz 10 gadiem.
3. Atļaut pašvaldības dzīvoklī Brīvības ielā 3A -1, Dagdā, deklarēt dzīvesvietu V.O. māsai
R. D..
19. §
Par pilnvarojumu dalībai LPS 25.kongresā
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 25.kongresu, kas notiks 2014.gada
30.maijā, ņemot vērā, ka Dagdas novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas (priekšsēdētājs un 1
domes pilnvarots pašvaldības deputāts), saskaņā ar LPS Statūtu 6.5.puktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 1 deputāts – M.Ļevkova,
NOLEMJ :
Pilnvarot domes deputāti Maiju ĻEVKOVU pārstāvēt Dagdas novada pašvaldību LPS
25.kongresā.
20. §
Adresācijas jautājumi
/Ziņo J.Priluckis/
20.1. par adrešu piešķiršanu būvēm
Pamatojoties uz Ministru kabineta 03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas
noteikumi" 2.9. un 2.10. punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi "Krasta mežnoras", Vecokra, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV 5687,
ēkai ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0023 013, kas atrodas īpašumā "Mežnoras" uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0023.
2. Piešķirt adresi "Kalna kumeliņi", Bronki, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV 5687, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6042 003 0010 001, kas atrodas īpašumā "Kumeliņi" uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0010.

3. Piešķirt adresi "Kalnumājas", Rusecki, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV 5697, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6050 002 0005 001, kas atrodas īpašumā "Augstkalni" uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0005.
4. Piešķirt adresi "Ezermuiža 2", Bērziņu pag., Dagdas nov., LV 5697, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6050 001 0036 007, kas atrodas īpašumā "Ezermuiža" uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6050 001 0036.
5. Piešķirt adresi "Mežvidi 1", Lastovki, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV 5697, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6050 002 0001 001, kas atrodas īpašumā "Mežvidi" uz zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0001.
6. Piešķirt adresi "Mucenieki", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6056 004 0036 001, kas atrodas īpašumā "Mucenieki" uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0036.
7. Piešķirt adresi "Kļaviņas", Jakubki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6056 002 0155 006, kas atrodas īpašumā "Bezdelīgu ligzdas" uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0155.
8. Piešķirt adresi "Papeles 1", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6056 004 0042 006, kas atrodas īpašumā "Papeles" uz zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0042.
9. Piešķirt adresi "Smilškalni 1", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6056 004 0098 002, kas atrodas īpašumā "Smilškalni” uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0098.
10. Piešķirt adresi "Pasakas", Udrija, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6056 003 0102 001, kas atrodas īpašumā "Smiltis" uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6056 003 0102.
11. Būvēm, kas atrodas īpašumā “Kaspars” uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056
004 0008, piešķirt sekojošas adreses:
11.1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0008 014 - “Kaspars 2”, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692
11.2. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0008 001 - “Kaspars 3”, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692
11.3. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0008 002 - “Kaspars 4”, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov., LV 5692
Piešķirt
adresi "Dzidrupes", Mazie Rapši, Dagdas pag., Dagdas nov., LV 5674, ēkai ar
12.
kadastra apzīmējumu 6054 002 0036 002, kas atrodas īpašumā "Ziedlejas" uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0036.
13. Piešķirt adresi "Rūķīši", Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov., LV 5674, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6054 004 0042 001, kas atrodas īpašumā "Ceļmalnieki" uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6054 004 0042.
14. Piešķirt adresi "Atmatas 1", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV 5695, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6092 006 0046 001, kas atrodas īpašumā "Atmatas" uz zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0046.
15. Piešķirt adresi "Rīti", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV 5695, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 0218 001, kas atrodas īpašumā "Rīti" uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 0218.
16. Piešķirt adresi "Ezerkrasti 1”, Šļahotova, Svariņu pag., Dagdas nov., LV 5698, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6090 003 0021 002, kas atrodas īpašumā "Ezerkrasti" uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6090 003 0021.
17. Piešķirt adresi "Augstbirzes 1”, Meža Ruskuļeva, Svariņu pag., Dagdas nov., LV 5698,
ēkai ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0055 001, kas atrodas īpašumā "Augstbirzes" uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0055.

18. Piešķirt adresi "Sauleskrasti 1”, Asūnes pag., Dagdas nov., LV 5676, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 6046 001 0013 001, kas atrodas īpašumā "Sauleskrasti" uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6046 001 0013.
19. Piešķirt adresi "Dzintari 1”, Klabauci, Asūnes pag., Dagdas nov., LV 5676, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 6046 006 0008 002, kas atrodas īpašumā "Dzintari" uz zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6046 006 0008.
20.2. par adreses piešķiršanu zemes vienībai
Izskatot G. I. iesniegumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
3.septembra noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. un 2.10.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0058 un uz tā atrodošām būvēm
piešķirt adresi “Drumstaliņas”, Alženova, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par zemes nomas tiesību maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0087 Andrupenes pagastā
Izskatot T. V. un I. D. 07.04.2014. iesniegumus un pamatojoties uz LR Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt T. V. zemes nomas tiesības ar 31.03.2014. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6042 008 0087 Andrupenes pagasta Astašovā, sakarā ar 2014.gada 20.marta
dzīvojamās mājas pirkuma - pārdevuma līgumu Nr.87.
2. Piešķirt I. D. zemes nomas tiesības uz 5 ( pieciem) gadiem ar 01.04.2014. uz zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0087, 2,5 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apjomā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas
līgumu ar I.D..
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu

/Ziņo J.Priluckis/
22.1. "Sili" Dagdas pagastā
Izskatot R. L., kuru pārstāv pilnvarotā persona F. L. (pilnvara Nr.184., izdevis zvērināts
notārs Ilze Popele 2012.gada 26. jūnijā) 11.04.2014. iesniegumu par īpašuma “Sili" sadali un
jauna nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 13 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav,
balsošanā nepiedalās 1 deputāts – R.Nipers,
NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Sili”, Dagdas pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Sili” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 002
0001 2,6 ha ha platībā, nosaukumu "Jaunsili", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Piešķirt no īpašuma “Sili” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 002
0002 2,2 ha ha platībā, nosaukumu "Vecsili", nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi –mežsaimniecības zeme, kods 0201.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.2. "Zvaigznītes” Bērziņu pagastā
Izskatot L. Dz. 14.04.2014. iesniegumu par īpašuma “Zvaigznītes" sadali un jauna
nosaukuma piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktu un MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Zvaigznītes”, Bērziņu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Zvaigznītes” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6050 004 0276 (1,03 ha) un 6050 004 0418 (1,13 ha), nosaukumu "Zvaigznāji", saglabājot
tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

23. §
Par zemes piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
Analizējot robežu ierādīšanas materiālus, Valsts zemes dienests ir konstatējis, ka starp
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6054 004 0061 un 6054 004 0070 robežām ir
izveidojusies zemes platība 0,035 ha apmērā, kurai VZD ir piešķīris kadastra apzīmējumu
6054 004 0317 un ieskaitījis rezerves zemes fondā (VZD 05.03.2014. vēstule Nr.902/328934-13/1). Minētā zemes platība ir daļa no piebraucamā ceļa īpašumiem “Lidijas” un
“Zīlītes” Dagdas pagasta Vecdomē.
Pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu, kas
nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir nepieciešama valsts vai
pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ :
1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0317 0,035 ha platībā,
Dagdas pagastā, ir piekritīga pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
2.punktu, jo uz tās izvietots ceļš, par kura uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0317 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā - kods 1101.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0317 robežu shēma
24. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
1. Novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves
zemes fonda iekļautās zemes nomu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1.1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto
un zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

1. Asūnes pagasts

Vārds, Uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

J. V.

6046 004 0135
6046 004 0379

4,56
1,0

Nomas
termiņš
(gadi)
20

2. Dagdas pilsēta
3. Ķepovas pagasts
4. Svariņu pagasts

B. G.
J. P.
I. G.

6009 002 0272
6080 004 0098
6090 001 0306
6090 001 3385

5. Svariņu pagasts
6. Ezernieku pagasts

I. M.
A. I.

6090 001 0267
6056 002 0143
6056 002 0197

0,1329
3,6
2,5
1,4
(daļa noz.g.)
5,4
2,0
2,9

20
20
10

10
10

1.2. Pilnvarot attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām
2. Sakarā ar to, ka ar 31.03.2014. ir izbeigušies zemes nomas līgumi Dagdas pilsētā un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
2.1. Noslēgt jaunus zemes nomas līgumus uz 10 gadiem saskaņā ar pievienoto sarakstu.
(Pielikumā)
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
2.3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt nomas līgumus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
25. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz personīgajiem iesniegumiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes nomas
tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Vārds, Uzvārds

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

1.
2.

Asūnes pagasts
Konstantinovas
pagasts

M. F.
A. S.

6046 004 0278
6076 002 0135
6076 004 0200

0,55
6,8
0,5

Nomas
termiņš
(gadi)
10
5

6076 004 0201

0,8

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām .
26. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam "Grāvīši” Šķaunes pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot S. C. 10.04.2014. iesniegumu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi",
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajā īpašumā "Grāvīši" ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0094 9,5 ha platībā, sadalei, sadalot to divos
zemes gabalos 2,1 ha un 7,4 ha.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā
1. Darba uzdevums uz vienas lapas
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0094 sadales shēma uz vienas lapas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J. E., kuru pārstāv pilnvarotā persona A. S. (pilnvara Nr.1067, izdevis
zvērināts notārs Ilze Popele 2011.gada 3.maijā) 24.03.2014. iesniegumu, konstatēts:
- Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmo daļu, Dagdas novada
pašvaldības dome 2012.gada 30.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.5., 30.§) par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu J. E. uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 011 0049 2,0
ha platībā Andrupenes pagastā.
- saskaņā ar J. E. personīgo iesniegumu 2012.gada 26. septembrī novada dome pieņēma
lēmumu (protokols Nr.10, 36.9.§) par J.E. zemes nomas pirmtiesībām uz zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6042 011 0049. 2012.gada 2.oktobrī tika noslēgts zemes nomas līgums
Nr.7-2/12/26.
- ar Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2014.gada 12.februāra spriedumu (lieta Nr.
C03005514) J. E. ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6042 011 0049 2,0 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvā
procesa likuma 83. un 85. pantiem ,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2014.gada 31.martu J. E. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6042 011 0049, 2,0 ha platībā, Andrupenes pagastā.
2. Atcelt Dagdas novada domes 2013. gada 27.jūnija lēmumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6042 011 0049 piekritību pašvaldībai (protokols Nr.11., 17.1.§)
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes gabalu platību precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala uzmērītā platība atšķiras
no lietošanā piešķirtās platības, un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta 9.daļu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
Precizēt Dagdas pagasta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0112 platību
– 10,6 ha.
Pielikumā zemes vienības robežu shēma.
29. §
Par zemes vienību robežu un platību izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 “Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Izmainīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību savstarpējās robežas kontūru un noteikt
platību sekojošiem zemes gabaliem:
1.1. ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0306 – platība 2,5 ha;
1.2. ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0267 – platība 5,4 ha.
2. Izmainīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību savstarpējās robežas kontūru un noteikt
platību zemes gabaliem:
2.1. ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0249 – platība 0,8 ha;
2.2. ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0224 – platība 0,8 ha.

Pielikumā zemes gabalu robežu shēmas uz 2 lapām.
30. §
Par Andrupenes pagasta padomes un Dagdas novada domes lēmumu atcelšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar konstatētajām neatbilstībām Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas
sistēmā un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 13.punktu un Administratīvā procesa likuma 83. un 85.pantu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Andrupenes pagasta padomes 2004.gada 30.jūnija lēmumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 6042 008 0168 (2,2 ha) un 6042 008 0074 (6,4 ha) lietošanas
tiesību pāreju no V. N. uz R. N. (protokols Nr.12, 8.§).
2. Atcelt Andrupenes pagasta padomes 26.06.2009. lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu
R. N. uz zemes vienību ar kad. apzīmējumu 6042 008 0074 un zemes piekritību
pašvaldībai (protokols Nr.7, 4.3.§)
3. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0168 platību - 2,2 ha un 6042
008 0074 - 6,4 ha.
4. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2011.gada 30.marta lēmumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 008 0074 iznomāšanu L. B. (protokols Nr.4,
16.2.§).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6042 008 0168 un 6042 008 0074 robežu
shēmas
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam "Vārpas" Andrupenes
pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļu, MK 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu, MK
03.09.2009. noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9. punktu,
Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 14 ( A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” - nav, „atturas” - nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vārpas”,
Andrupenes pagasts, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6042 010 0030, 6042 010 0031,
ko veicis sertificēts zemes ierīkotājs Marija Pārpuce, sertifikāts Nr. BA-160.
2. Izveidotajiem zemes gabaliem (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienības
attēlotas ar Nr.1, projektētā platība 5,1 ha un Nr.4, projektētā platība 2,0 ha) saglabāt

īpašuma nosaukumu “Vārpas”. Zemes vienībai Nr.1 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101, un adresi “Vārpas”, Pozdņakova, Andrupenes
pag., Dagdas nov., LV 5687. Zemes vienībai Nr.4 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Izveidotajiem zemes gabaliem (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienības
attēlotas ar Nr.2, projektētā platība 6,2 ha un Nr.3, projektētā platība 4,4 ha) piešķirt
īpašuma nosaukumu “Delta” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 16:35.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2014.gada 24.aprīlī

Pielikums
Dagdas no
2014.gada
protokolam

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2014.GADĀ
IZPILDE 1.CETURKSNĪ
NpkPārvalde
GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pab
plāns izpilde Izpildes %Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes %Atlikums +/plāns
izpilde
1 Andrupene
28470
6176 21,69%
942 16051
3464
21,58%
549 44521
9640
11383
1293 11,36%
1553 15097
3273
21,68%
501 26480
2Andzeļi
4566
3 Asūne
21770
5708 26,22%
-266 18768
4320
23,02%
372 40538 10028
17074
3907 22,88%
362
6574
1802
27,41%
-159 23648
4Bērziņi
5709
5 Ezernieki
12009
2696 22,45%
306 16449
2756
16,75%
1356 28458
5452
3192 18,70%
1077 19003
4022
21,17%
729 36077
6Konstantinova 17074
7214
7 Ķepova
3998
882 22,06%
118
1672
796
47,61%
-378
5670
1678
12806
2571 20,08%
631
9881
2718
27,51%
-248 22687
8Svariņi
5289
9 Šķaune
11383
2361 20,74%
485 18682
3514
18,81%
1157 30065
5875
10 Dagda
53643 13447 25,07%
-36 56758 12427
21,89%
1763 110401 25874
KOPĀ

189610

42233

22,27%

Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja

5170178935

39092

21,85%

E.Trūle

5642 368545

81325

Dagdas novada pašvaldības Tautas /Saietu namu
maksas pakalpojumu cenrādis
no 01.07.2014.
Cena
Nr.
1.

2.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Piezīme

(EUR)

1.1. diskotēkas

1 biļete

*1

1,00

1.2. bērnu diskotēkas

1 biļete

*1

0,50

1.3. balles (ar dzīvo mūziku)

1 biļete

*1

2,00 - 3,00

Līdz 4 h

*

2

*

2

Ieejas biļešu cenas iestādes rīkotajos pasākumos:

Telpu noma fiziskām un juridiskām personām:
2.1. bēru mielastu rīkošana
2.2. izglītojošu un citu publisku pasākumu rīkošanai
(lekcijas, semināri, konferences, skates u.c.
pasākumi)
2.3. izklaides pasākumu rīkošanai (kāzas, dzimšanas
dienas, jubilejas u.c. svinības)

līdz 2 h

20,00

15,00

līdz 6 h

*

2

40,00

līdz 12 h

*

2

75,00

3.

2.4. maksas izklaides pasākumu rīkošanai

līdz 6 h

*

2

40,00

2.5. politiskām organizācijām

līdz 2 h

*

2

45,00

1h

*

2

15,00

1 pasākums
(līdz 4 h)

*

2

100,00

par katru
nākamo stundu

*

2

20,00

1h

*

2

7,00

Pasākumu apskaņošana un izgaismošana (Dagdas
novadā, ar personālu):
3.1. pakalpojuma sniedzēja telpās
3.2. ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām

4.

Video projekcijas aparatūras izmantošana (ar
personālu):

* Ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs, pakalpojuma cenā iekļauts PVN.
* 2 Ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs, apstiprinātā pakalpojuma maksa normatīvajos
papildus aplikta ar PVN.
1

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 17.aprīļa sēdē
protokols Nr.7, 5.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2014. gada 1.ceturksnī
EUR

Klas.kods
1.0
1.1.
4.1.0.
4.1.1.0
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.2.0
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.0
4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.0.0
5.0.0.0
2.0
8.0.0.0
9.0.0.0
9.4.0.0
9.5.0.0
10.0.0.0
12.0.0.0
13.0.0.0
13.1.0.0
13.2.0.0
13.4.0.0
3.0.
21.3.0.0
21.3.4.0
21.3.5.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1
21.3.8.3
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.0
21.3.9.1
21.3.9.2
21.3.9.3
21.3.9.4
21.3.9.9
21.4.0.0
5.0.
17.0.0.0
18.0.0.0
17.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.3.1
18.6.4.0
18.6.9.0
18.7.0.0
19.0.0.0
19.1.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0
19.2.3.0
19.2.4.0
19.2.5.0
19.3.0.0
19.3.1.0
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.1.9
19.3.2.0
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.9
19.4.0.0
I.

Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.cet
Izpildes %
Nodokļu ieņēmumi
2298574
635658
27,65%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 971 716
466 069
23,64%
Nekustamā īpašuma nodoklis
325371
169303
52,03%
NĪN par zemi
294762
154466
52,40%
NĪN par zemi kārtējām gadam
282454
140727
49,82%
NĪN par iepriekšējiem gadiem
12308
13739 111,63%
NĪN par ēkām
14927
10824
72,51%
NĪN par ēkām kārtējā gada
14003
9819
70,12%
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
924
1005 108,77%
NĪN par mājokļiem
15682
4013
25,59%
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
14857
3695
24,87%
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
825
318
38,55%
Īpašuma nodokļa parādi
0
0 #DIV/0!
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
1487
286
19,23%
Nenodokļu ieņēmumi
30747
19341
62,90%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
43
52 120,93%
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
9861
2007
20,35%
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
7984
1805
22,61%
Pašvaldību nodevas
1877
202
10,76%
Naudas sodi un sankcijas
11026
3129
28,38%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
7683
13170 171,42%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
2134
983
46,06%
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
711
428
60,20%
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
1423
555
39,00%
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
0
0 #DIV/0!
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
690739
174488
25,26%
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
690034
174469
25,28%
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
0
0 #DIV/0!
Maksa par izglītības pakalpojumiem
98676
26565
26,92%
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
576
42
7,29%
Ieņēmumi par nomu un īri
75674
17647
23,32%
Ieņēmumi par telpu nomu
50818
12361
24,32%
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
3401
757
22,26%
Ieņēmumi par zemes nomu
11524
2232
19,37%
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
9931
2297
23,13%
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
515108
130215
25,28%
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
31538
7469
23,68%
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
280989
70284
25,01%
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
14271
2156
15,11%
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
126365
32880
26,02%
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
61945
17426
28,13%
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
705
19
2,70%
Transferti
4555496
1339228
29,40%
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0 #DIV/0!
Valsts budžeta transferti
4413496
1314295
29,78%
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0 #DIV/0!
Saņemtie transferti no valsts budžeta
4413496
1314295
29,78%
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
1674562
672388
40,15%
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
350449
93290
26,62%
Saņemtā dotācija no PFIF
2294411
524031
22,84%
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
94074
24586
26,13%
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)
0
0 #DIV/0!
0
0 #DIV/0!
Pašvaldību budžetu transferti
142000
24933
17,56%
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
0,00%
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
142000
24933
17,56%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
59761
3356
5,62%
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
0,00%
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
0,00%
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
82239
21577
26,24%
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
0
0 #DIV/0!
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
0
0
0,00%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
0
0
0,00%
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
0
0
0,00%
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
0
0
0,00%
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
0
0 #DIV/0!
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
0,00%
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
0,00%
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
0
0 #DIV/0!
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
0
0
0,00%
KOPĀ IEŅĒMUMI
7575556
2168715
28,63%
Līdzekļu atlikums gada sākumā
624284
624284 100,00%
Kredīts
446782
50700
11,35%
KOPĒJIE IEŅĒMUMI
8646622
2843699
32,89%
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Finanšu nodaļas vadītājs

S.Viškure
Ē.Čaplinskis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 17.aprīļa sēdē
protokols Nr.7, 5.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 1.ceturksnī
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR
Klas.kodsRādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.cet.

01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Klas.kods
1.0
1.1.

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

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

1030189
98734
88104
32118
868083
946579
1191848
2993705
757825
8007185
617245
8624430
22192

286192
18769
24140
6389
178628
198588
141934
760617
125999
1741256
266623
2007879

Izpildes %

27,78%
19,01%
27,40%
19,89%
20,58%
20,98%
11,91%
25,41%
16,63%
21,75%
43,20%
23,28%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2014.gada 1.ceturksnī
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.cet. Izpildes %
7231689
1658790
22,94%
Uzturēšanas izdevumi
6568073
1526189
23,24%
Kārtējie izdevumi
4600475
1050012
22,82%
Atlīdzība
Atalgojums
3677326
822143
22,36%
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
923149
227869
24,68%
1967598
476177
24,20%
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
18007
3930
21,82%
Pakalpojumi
1065609
272587
25,58%
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
859224
195618
22,77%
Izdevumi periodikas iegādei
8096
361
4,46%
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
16662
3681
22,09%
42686
4347
10,18%
Procentu izdevumi
42686
4347
10,18%
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
9960
1789
17,96%
Pārējie procentu maksājumi
32726
2558
7,82%
534135
109431
20,49%
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
0
0 #DIV/0!
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
0
0 #DIV/0!
534135
109431
20,49%
Sociālie pabalsti
502149
104470
20,80%
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
31132
4653
14,95%
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
854
308
36,07%
86795
18823
21,69%
Uzturēšanas izdevumu transferti
86795
18823
21,69%
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
86795
18823
21,69%
10,63%
775496
82466
Kapitālie izdevumi
775496
82466
10,63%
Pamatkapitāla veidošana
775496
82466
10,63%
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
41605
3520
8,46%
Pamatlīdzekļi
733891
78946
10,76%
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
0
0 #DIV/0!
KOPĀ IZDEVUMI
8007185
1741256
21,75%
Aizņēmumu atmaksa
617245
266623
43,20%

IZDEVUMI PAVISAM
Līdzekļu atlikums gada beigās
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Finanšu nodaļas vadītājs

8624430
22192
S.Viškure
Ē.Čaplinskis

2007879

23,28%
0,00%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 17.aprīļa sēdē
protokols Nr.7, 5.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2014.gada 1.ceturksnī

EUR

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

Rādītāju nosaukums
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu
pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
Privatizācijas fonda līdzekļi
Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)

IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiska darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Izglītība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1000Atlīdzība
1100Atalgojumi
1200Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.
2000Preces un pakalpojumi
2200Pakalpojumi
2300Krājumi, materiāli, energoresursi
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
6000Sociālie pabalsti
6400Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
7000Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.
7200Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti
5000Pamatkapitāla veidošana
5100Nemateriālie ieguldījumi
5200Pamatlīdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

01.000
04.000
05.000
06.000
07.000
09.000

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Finanšu nodaļas vadītājs

Plāns
313940
2789
2789
10

Izpilde 1.cet.
78428
629
629
15

10
0
0
0
311141
311141
311141
0

15
0
0
0
77784
77784
77784
0

311141
2789
10
20825
334765

77784
629
15
20825
99253

318744
0
0
2622
316122

36615
0
0
423
36192

318744
41904
33859
8045
235840
203439
31690
711
0

36615
8113
6605
1508
12996
11782
911
303
0

0
0
41000
7000
34000
16021

0
0
15506
15506
S.Viškure
Ē.Čaplinskis

Izpildes %
24,98%
22,55%
22,55%
150,00%
#DIV/0!
150,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
25,00%
25,00%
25,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
25,00%
22,55%
150,00%
0
29,65%
11,49%
#DIV/0!
#DIV/0!
16,13%
11,45%
#DIV/0!
#DIV/0!
11,49%
19,36%
19,51%
18,74%
5,51%
5,79%
2,87%
42,62%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
37,82%
0,00%
45,61%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības
domes 2014.gada 17.aprīļa sēdē
(protokols Nr. 7, 11.§)

Dagdas novada pašvaldības
medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtības noteikumi
1. Kārtība attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās (turpmāk pašvaldības medību platības) uz 5 gadiem,
ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz īsāku termiņu.
2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,20 euro apmērā gadā par vienu ha bez PVN.
Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos maksājumos - līdz kārtējā gada 15.martam
un 15.septembrim.
3. Medību tiesību nomas pirmtiesība pašvaldības medību platībās ir, ievērojot šādu prioritāro secību:
3.1. medību kolektīvam, kura medību iecirknis, ir reģistrēts Valsts meža dienesta datu bāzē un
neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības;
3.2. medību kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīves vietu ir deklarējuši Dagdas
novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta datu bāzē
reģistrēts medību iecirknis Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.3. mednieku kolektīvam vai personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta datu bāzē reģistrēts
medību iecirknis Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Dagdas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
3.5. Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai;
4. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1. juridiskajai personai:
4.1.1. pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas
rekvizītus, Uzņēmuma reģistra izziņu par juridisko adresi, kontakttālruņi;
4.1.2. pārstāvja vārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības
tiesības;
4.1.3. medību kolektīva biedru sarakstu;
4.1.4. medību kolektīva statūtus;
4.1.5. medību iecirkņa plānu.
4.2. Fiziskajai personai:
4.2.1. pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas
adresi;
4.2.2. ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un
personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi;
4.2.3. medību iecirkņa plānu.
5. Atsavinot pašvaldības medību platības, pašvaldība 15. dienu laikā informē medību kolektīvu, ar
kuru noslēgts līgums.
6. Pretendentu pieteikšanās kārtība līguma slēgšanai.
6.1. katru gadu ne vēlāk, kā līdz 1.martam pašvaldībā pie informācijas stenda un pašvaldības
mājas lapā tiek norādīta informācija par pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā
gadā beidzas medību tiesību nomas līgumi;
6.2. pretendents līdz 15.martam iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot medību platību (-as),
uz kuras (-ām) medību tiesību nomu pretendē, pievienojot 4. punktā minētos dokumentus;
6.3. ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts līgums;
1

6.4. ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai
saskaņā ar šīs kārtības 3. punktu ir medību tiesību nomas pirmtiesība;
6.5. ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti- notiek izsole.
7. Izsoles rīkotājs ir pašvaldības domes izveidota nomas tiesību izsoles komisija.
8. Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šīs kārtības 2. punktā noteiktā nomas maksa, visaugstāk
nosolītā cena ir nomas maksa par 1ha gadā.
9. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.
10. Informācija par izsoli ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms izsoles tiek publicēta Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā un izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā.
11. Pretendents iesniedz pieteikumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību.
12. Izsoles dalības maksa 10 euro.
12.1. Pretendenta pienākums, iesniedzot dokumentus un piedaloties izsolē, ir ievērot izsoles
nolikuma prasības.
13. Pretendentu izvērtēšana:
13.1. līdz izsoles sākumam pašvaldībā izvērtē pretendentu atbilstību nolikuma prasībām;
13.2. izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības ar
Dagdas novada pašvaldību par medību tiesību nomu vai nav iesnieguši visus nolikuma
4. punktā minētos dokumentus;
13.3. pretendenti, kuri atbilst prasībām tiek reģistrēti kā medību nomas tiesību izsoles
pretendenti.
14. Pašvaldības vārdā medību tiesību nomas līgumu saskaņā ar Pielikumu slēdz pašvaldības
izpilddirektors.
15. Nomas tiesību pretendents desmit darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā
pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību
pretendents no līguma slēgšanas ir atteicies.
16. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt līgumu, komisija
secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
Pārejas noteikumi:
1. Līdz 2014.gadam mednieku kolektīviem noslēgtie līgumi par pašvaldības medību tiesību nomu
jāpārslēdz līdz 2014.gada 1.septembrim.
2. Beztermiņa noslēgtie līgumi jāpārslēdz uz termiņu saskaņā ar kārtības noteikumu 1.punktu.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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Pielikums

Līgums par medību tiesību nomu
Dagdas novada pašvaldība , reģistrācijas Nr. 90000041224, juridiskā adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674, ……………… ............................. personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas
puses, turpmāk Pašvaldība, un ...................................................................................................................
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, vienojas slēgt sekojošu līgumu:
1.Līguma priekšmets:
1.1.Pašvaldības iznomātā medību tiesības zemesgabalā (-os) ................................. kadastra Nr. ............... platība
……..
Nomniekam medību iecirkņa organizēšanai. Uz līguma darbības laiku Nomnieks iegūst visas tiesības un
pienākumus, kurus medību tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti.
2.Norēķinu kārtība:
2.1. Nomnieks maksā pašvaldībai nomas maksu EUR..... un pievienotās vērtības nodokli (valstī noteikto) par
vienu ha gadā un gada kopējā maksa par medību tiesību nomu visā platībā veic bezskaidras naudas formā
saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.
3. Puses savā darbībā ievēro Medību likumu, Medību noteikumus un citus normatīvos aktus.
4.Pašvaldības saistības:
4.1. Pašvaldība apņemas ļaut Nomniekam brīvi izmantot 1.1. punktā minētās medību platības medību iecirkņa
organizēšanai un apsaimniekošanai.
4.2. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Nomnieka informāciju par līgumā paredzēto saistību izpildi.
5. Nomnieka saistības:
5.1. Nomnieks apņemas izmantot 1.1. punktā minētās platības saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā.
Nomnieks nes civiltiesisko atbildību par normatīvo aktu prasību neievērošanu nomnieka organizēto medību
laikā 1.1. punktā minētajās platībās.
5.2. Mežaudžu pasargāšanā no medījamo dzīvnieku postījumiem. Nomnieks apņemas savā darbībā ievērot
pašvaldības rakstiskus norādījumus mežaudžu apsargāšanā no bebru un pārnadžu postījumiem.
5.3. Nomnieks atlīdzina pašvaldībai savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus saskaņā ar
Valsts Meža dienesta atzinumu.
5.4. Nomniekam nav tiesības bez saskaņojuma ar pašvaldību zemesgabalos izbūvēt ar medībām saistītas
ietaises, piemēram, meža dzīvnieku barotavas, torņus un citas ietaises.
6. Nepārvarama vara:
6.1. Puses atbrīvotas no šī līguma daļējas vai pilnīgas līgumsaistību izpildes, ja to izsaukusi nepārvarama varaplūdi, ugunsgrēki.
7. Līguma darbības laiks:
7.2. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža.
7.3. Līguma darbības laiks noteikts no .........gada ...................... līdz ..............gada 31. decembrim.
7.4. Līgums pārskatāms, ja ir grozīti LR normatīvie akti, kuri attiecas uz šī līguma priekšmetu un citiem līguma
punktiem.
7.5. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji līgumu lauzt, ja Nomnieks kavē 2.1. punktā paredzētos maksājumus ilgāk
kā 30 dienas, vai neievēro 5.2 un 5.3 punktā minētās prasības.
7.6. Līgums izbeidzas Nomnieka – juridiskās personas likvidāciju vai fiziskas personas nāvi.
7.7. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski brīdinot pašvaldību divus mēnešus iepriekš.
8. Strīdu izšķiršana:
8.1.Šis līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc pušu vienošanās. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu, pēc tam kad tos rakstiski ir apstiprinājušas abas puses.
8.2. Visas domstarpības, kuras rodas, pildot līgumsaistības, risināmas pārrunu ceļā.
9. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam katrai
līgumslēdzējpusei.
Pašvaldība

Nomnieks
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības
domes 2014.gada 17.aprīļa sēdē
(protokols Nr. 7, 12.§)

Ēkas Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1.Vispārīgie noteikumi
Par
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2014.gada 17.aprīļa Dagdas novada domes lēmumu „
pašvaldības īpašuma Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.7, 12.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, ēkas
Miera ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kopējo platību – 168,10 kv.m
nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar
pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo ēku. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par ēku, tiek atzīts par
izsoles uzvarētāju un iegūst šīs ēkas nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir ēka, kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala Miera ielā 22, c.Svarinci,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6090 001 3422. Ēka (168,10
kv.m platībā) – izsoles objekts, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 50 (piecdesmit euro) mēnesī.
2.3. Izsoles solis - EUR 5.
2.4. Maksa par patērēto elektroenerģiju tiek noteikta atsevišķi, saskaņā ar apakšskaitītāja
rādījumu, rēķinu par patērēto elektrību nomnieks maksā pēc Svariņu pagasta pārvaldes
piestādītā rēķina.
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā
nodrošinājuma nauda EUR 50 ( piecdesmit euro ) apmērā un dalības maksa EUR 10 ( desmit
euro) apmērā, ieskaitot to Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV72UNLA0050018182302, ar atzīmi par dalību ēkas Miera ielā 22, c.
Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību izsolē.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles
iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas atmaksāšanu.
Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs naudas
atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta.
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3.4. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu).
4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2014.gada 30.aprīļa plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4,
Dagdā, tālr. 65681434, un Svariņu pagasta pārvaldē – Skolas ielā 5, c.Svarinci, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, tālr. 65628135.
4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :
4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:
4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
4.2.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.2.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.2.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.2.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
4.2.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.2.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
4.3. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :
4.3.1. pieteikumu, kurā norāda :
4.3.1.1. nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
4.3.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.3.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.3.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.3.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.3.3. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai
nav paraksta tiesību;
4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.5. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5. Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs
5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz 2014.gada 30.aprīļa plkst. 10.00.
5.2. Pieteikumu iesniedz rakstveidā.
5.3. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
5.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā.
5.5. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti.
5.6. Izsoles komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas,
kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.
5.7. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus tas netiek pielaists izsolei.
5.8. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta,
tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto izsoles
nodrošinājumu.
5.9. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē.
5.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat
izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
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6. Izsoles norise
6.1. Izsole notiek 2014.gada 30.aprīlī plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4,
Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles, un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšanu.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolītā sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;
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7.1.4. ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles, apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.
8.3. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Dagdas novada domei lēmuma
projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8.4. Rīkotās izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome kārtējā domes sēdē.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienā pēc
kārtējās domes sēdes, kurā tiks apstiprināti izsoles rezultāti, jānoslēdz nomas līgums.
9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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