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. 10

2015.gada 21.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu.
2. Par aizņēmumu ņemšanu:
2.1. katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcijai;
2.2. prioritārā investīciju projekta īstenošanai.
3. Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm.
4. Par sociālā budžeta izlietojumu 1.pusgadā.
5. Par pašvaldības budžeta izpildi 1.pusgadā.
6. Par finansējuma piešķiršanu:
6.1. Šķaunes pagasta pārvaldei;
6.2. Andzeļu pagasta pārvaldei.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.B..
9. Par pļaujmašīnas iegādi Svariņu pagasta pārvaldei.
10. Par telpu iznomāšanu biedrībai „Nākotnei”.
11. Par zemes gabalu iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.
12. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli:
12.1. autobusa SETRA S 215 RL;
12.2. autobusa SETRA S 211 HD.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Purvmalas”, Ķepovas pagastā, izsoli.
14. Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284, daļas 20 m2 platībā nomas tiesību izsoli.
15. Par iepirkuma veikšanu:
15.1. programmatūras iegādei;
15.2. finanšu revīzijas veikšanai.
16. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
17. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
18. Par mantojuma zemes platības izmaiņu.
19. Par zemes gabalu robežu kontūru izmaiņu.
20. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.S. Konstantinovas pagastā.
22. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
23. Par dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
24. Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Rundani”, Svariņu pagastā.

26. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumā “Mildiņas”,
Andzeļu pagastā.
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
28. Par zemes nodošanu apakšnomā.
29. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis,
Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, Sandra Viškure, Viktors
Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle,
finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis
Stikuts, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas”
redaktore Evika Muizniece.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Bērziņu
pagasta un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
4 deputāti: Oksana Kosarevska (sakarā ar slimību), Olga Golube (pamatdarbā), Raitis Azins
(atvaļinājumā), Viktors Krūmiņš (sakarā ar slimību).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par
atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam un ierosina balsot par sēdes
darba kārtības papildināšanu ar minētajiem jautājumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu :
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
1.§
Par pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu
/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers/
Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada
5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu.

2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2014.gadu var iepazīties
Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.
3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt
elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā.
2.§
Par aizņēmumu ņemšanu
/Ziņo I.Tukiša; I.Pauliņš, A.Plotka, R.Nipers/
2.1. katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcijai
Lai nodrošinātu pašvaldības katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukciju,
energoefektivitātes uzlabošanai, saskaņā ar pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras
„Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā”, ID.Nr.DNP 2015/15 rezultātiem un
veikto tirgus izpēti par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā to, ka pašvaldības
2015.gada budžetā šim mērķim līdzekļi nav plānoti, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus t.sk. siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka,
V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 233 000,- (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši eiro, 00
eiro centi) apmērā pašvaldības katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā (ar jaudu līdz 3
MW), rekonstrukcijai - energoefektivitātes uzlabošanai:
1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš - 12 (divpadsmit) gadi ar atlikto pamatsummas
maksājumu līdz 2016.gada augustam;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks: 2015.gada augusts - septembris.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
3. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 29.07.2015.
2.2. prioritārā investīciju projekta īstenošanai
Lai nodrošinātu pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa
Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrāde ar pretputekļu segumu Konstantinovas
ciemā” īstenošanu, saskaņā ar pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras ID.Nr.DNP 2015/17
rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības 2015. gada budžetā šim mērķim līdzekļi nav
plānoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kurā noteikts,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta 11.daļu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22. un 22.1 pantu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt projektu "Pašvaldības autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas
apstrāde ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā" kā pašvaldības prioritāro
investīciju projektu aizņēmuma saņemšanai.
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 50 000,- (piecdesmit tūkstoši eiro, 00 eiro centi)
apmērā pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa Konstantinova –
Zariņi brauktuves virsmas apstrāde ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā”
īstenošanai:
2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš - 10 (desmit) gadi ar atlikto pamatsummas maksājumu
līdz 2016.gada augustam;
2.2. aizņēmuma izņemšanas laiks: 2015.gada augusts - septembris.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
4. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 29.07.2015.
5. Projekta realizācijai nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 19 068,71 apmērā no
pašvaldības speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļiem, novirzot EUR 15 000,- no
pašvaldības ceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem un EUR 4 068,71 no Konstantinovas
pagasta pārvaldei 2015.gadam piešķirtajiem ceļa fonda līdzekļiem.
6. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt no pašvaldības speciālā budžeta autoceļu fonda
līdzekļiem.
3.§
Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība ir iegādājusies jaunus transportlīdzekļus,
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,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības
bilances un pašvaldības iestādēm iekļaut bilancē šādus pamatlīdzekļus :
Nr.

Pamatlīdzeklis

Bilances
konts

Bilances
vērtība
(EUR)

Nolietojums
(EUR)

Atlikusī
vērtība
(EUR)

1.1.

Konstantinovas pagasta pārvaldei
1231

51 134,47

0

51 134,47

1.2.

Pasažieru autobuss VW CRAFTER,
Reģ.Nr. KB1114,
šasijas Nr.WV1ZZZ2EZF6039500
Ezernieku pagasta pārvaldei

1231

51 134,47

0

51 134,47

1.3.

Pasažieru autobuss VW CRAFTER,
Reģ.Nr.KB1116,
šasijas Nr.WV1ZZZ2EZF6039501
Aleksandrovas internātpamatskolai

1.4.

Pasažieru autobuss VW CRAFTER,
Reģ.Nr.KB1148,
šasijas Nr.WV1ZZZ2EZF6039403
Svariņu pagasta pārvaldei

1231

51 134,47

0

51 134,47

Automašīna CHEVROLET –
CAPTIVA, Reģ.Nr.GO3331.
šasijas Nr.KL1CG26FJ7B089854

1231

25 967,41

19 476,27

6 491,14

2. Finanšu nodaļai sagatavot pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas aktus.
4.§
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 1.pusgadā
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2015.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2015.gada 1.pusgadā:
1. No 2015.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 380 388,Sociālais dienests 2015.gada 1.pusgadā izlietojis EUR 154 783,- jeb 40,69 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 86 630,- jeb 46,73 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 8 080,- jeb 28,24 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 60 073,- jeb 34,95 %.
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 69 364,66 un pakalpojumu saņēmušas 62 personas.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2015.gada 1.pusgadā izlietoti EUR 13 127,1
aprūpējot dzīvesvietā 44 personas.
4. 2015.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 888 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 521 mājsaimniecību (ģimenes).
5. 2015.gada 1.pusgadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 21 persona ar invaliditāti.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
5.§
Par pašvaldības budžeta izpildi 1.pusgadā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1
(V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi
1.pusgadā:
Budžeta ieņēmumu daļā – 4 913 885 EUR jeb 55,08 % , t.sk. atlikums gada sākumā
389 018 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 4 208 725 EUR jeb 47,21 %, t.sk. kredīta atmaksa
382 062 EUR.
3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 209 165 EUR jeb 56,00 %, t.sk. atlikums gada sākumā 41 984 EUR;
3.2. izdevumu daļā – 144 382 EUR jeb 39,76 %.
1.

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
6.§
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
6.1. Šķaunes pagasta pārvaldei
Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes 09.07.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt 800
EUR santehnikas nomaiņai Šķaunes pamatskolā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Šķaunes pagasta pārvaldei no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods 01.100) 800 EUR (astoņi simti eiro) santehnikas
nomaiņai Šķaunes pamatskolā.
6.2. Andzeļu pagasta pārvaldei
Izskatījusi Andzeļu pagasta pārvaldes 15.07.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt 5 000
EUR bērnudārza ēkas remontam, ņemot vērā iestādes budžeta iespējas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Andzeļu pagasta pārvaldei EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro) bērnudārza ēkas
remontam.
2. Veicot Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumus, iekļaut izdevumos
(kods 09.200) EUR 5 000, palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes.
7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Experience”
/Ziņo J.Stikuts/

7.1. par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Svariņu pagastā
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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2015.gada 17.jūnija pieprasījumu Nr.07008/029/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma „Vecumi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 001
0180, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 22,21 (EUR 19,49 – nesamaksātā nodokļa summa par
2014.gadu un 2015.gada 1., 2.ceturksni, un EUR 2,72 – nokavējuma nauda uz 21.07.2015.)
apmērā par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6090 001 0180, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.2. par nekustamo īpašumu „Graudi”, Andzeļu pagastā
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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2015.gada 06.jūlija pieprasījumu Nr.07619/029/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma „Graudi”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 001
0056, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 29,46 (EUR 22,14 – nesamaksātā nodokļa summa par
2014.gadu un 2015.gada 1., 2.ceturksni, un EUR 7,32 – nokavējuma nauda uz 21.07.2015.)
apmērā par nekustamo īpašumu „Graudi”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6044 001 0056, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.3. par nekustamo īpašumu „Aivari”, Dagdas pagastā
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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2015.gada 10.jūlija pieprasījumu Nr.07863/029/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma „Aivari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 003
0071, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 22,26 (EUR 19,54 – nesamaksātā nodokļa summa par
2014.gadu un 2015.gada 1., 2.ceturksni, un EUR 2,69 – nokavējuma nauda uz 21.07.2015.)
apmērā par nekustamo īpašumu „Aivari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6054 003 0071, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.B.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi Z.M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/413) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu R.B. adresē: Brīvības iela 3A-24, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu R.B. adresē: Brīvības iela 3A-24, Dagda, Dagdas
novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.§
Par pļaujmašīnas iegādi Svariņu pagasta pārvaldei
/Ziņo I.Pauliņš, E.Tjarve; M.Ļevkova/
Sakarā ar Svariņu pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties
pļaujmašīnu ceļu un ielu uzturēšanai, saskaņā ar pašvaldības 2014.gada 22.maija noteikumu
„Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību
pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 12.10.punktu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā ielu, ceļu,
parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atļaut Svariņu pagasta pārvaldei iegādāties rotējošo pļaujmašīnu līdz 3 000,- euro
vērtībā no pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
(ceļu fonda) plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
10.§
Par telpu iznomāšanu biedrībai “Nākotnei”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatot biedrības “Nākotnei”, reģ. Nr.40008158911, juridiskā adrese Skolas iela 4,
Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov., iesniegumu par telpu patapinājuma līguma Nr.P/0110/2010 pagarināšanu sakarā ar projektu īstenošanu, ņemot vērā, ka tiek piesaistīti līdzekļi
infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 31.07.2015 pārtraukt telpu patapinājuma līgumu Nr.P/01-10/2010, kas noslēgts
2010.gada 1.oktobrī.
2. Iznomāt biedrībai “Nākotnei” pašvaldībai piederošajā ēkā Skolas ielā 4, Porečje, Bērziņu
pagastā, divas telpas (27 m2 un 35 m2 platībā) no 2015.gada 1.augusta līdz 2025.gada
31.decembrim.
3. Noteikt telpu nomas maksu 10,00 EUR (desmit eiro) gadā.
4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu parakstīt nomas līgumu ar
biedrību “Nākotnei”.
11.§
Par zemes gabalu iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatot SIA “Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumus par zemes gabalu
iznomāšanu Dagdā notekūdeņu sūkņu stacijas uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1.

Iznomāt SIA “Dagdas komunālā saimniecība” no 2015.gada 1.augusta uz 20 (divdesmit)
gadiem šādus zemes gabalus Dagdas pilsētā:
1.1. notekūdeņu sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 6009 002 3030 001) uzturēšanai
Ezera ielā daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 3030 - 200 m2
platībā;
1.2. notekūdeņu sūkņa uzturēšanai Ezermalas ielā daļu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.6009 002 3031 - 10 m2 platībā;

1.3. notekūdeņu sūkņa uzturēšanai Rēzeknes ielā daļu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6009 002 3026 - 10 m2 platībā;
1.4. notekūdeņu sūkņa uzturēšanai Pļavu ielā daļu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6009 002 0378 - 50 m2 platībā.
2. Noteikt zemes gabalu nomas maksu sekojošā apmērā:
2.1. par 1.1.punktā minēto zemes gabalu – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā;
2.2. par 1.2. – 1.4.punktā minētiem zemes gabaliem – 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
“Dagdas komunālā saimniecība”.
12.§
Par pašvaldības kustamās mantas izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
12.1.autobusa SETRA S 215 RL
Saskaņā ar Dagdas novada domes 23.04.2015. lēmumu “Par autobusu atsavināšanu”
(sēdes prot.Nr.6, 10.1.§), iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto kustamas mantas
nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa
SETRA S 215 RL, nosacīto cenu EUR 5 790,00 (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit
euro, 00 centi).
/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./
2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa
SETRA S 215 RL, izsoles noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 1 lp./
3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.

12.2.autobusa SETRA S 211 HD
Saskaņā ar Dagdas novada domes 23.04.2015. lēmumu “Par autobusu atsavināšanu”
(sēdes prot.Nr.6, 10.2.§), iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto kustamas mantas
nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Konstantinovas pagasta pārvaldes
autobusa SETRA S 211 HD, nosacīto cenu EUR 8 890,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit euro un 00 centi).

/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./
2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Konstantinovas pagasta pārvaldes
autobusa SETRA S 211 HD, izsoles noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 1 lp. /
3. Publicēt paziņojumu par kustamas mantas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.

13.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Purvmalas”, Ķepovas pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.7, 12.§),
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Purvmalas”, Ķepovas pagastā,
nosacīto cenu EUR 10 700,00 (desmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, izsoles
noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 1 lp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un
pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.

14.§
Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284, daļas 20 m2 platībā nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Dagdas novada pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas 30 m2 platībā ar kadastra numuru 6009
001 0284, kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, iznomāšanu.
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”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284, daļas 20 m2
platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un
apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lp./

2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu zemesgabala daļai ar kopējo platību 20 m2
vienam gadam – 30 EUR (trīsdesmit euro).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli
1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
- Ēriks Čaplinskis – finanšu nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi:
- Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
- Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284, daļas 20 m2 platībā,
kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv.

15.§
Par iepirkuma veikšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
15.1. programmatūras iegādei
Lai nodrošinātu zemes lietu speciālistam un nekustamā īpašuma speciālistam darba
uzdevumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties programmatūru Bentley Power Survey vai ekvivalentu no 2015.gada budžetā
tautsaimniecības nodaļai plānotajiem līdzekļiem.
2. Uzdot Iepirkumu komisijai izstrādāt tehnisko specifikāciju un veikt iepirkuma procedūru
minētās programmatūras iegādei.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
15.2. finanšu revīzijas veikšanai
Lai nodrošinātu finanšu revīzijas veikšanu Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 70.pantā noteikto,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru finanšu revīzijas veikšanai par
2015.gadu Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.

16.§
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo I.Pauliņš/

16.1. dzīvokļa apmaiņa N.D.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 14.jūlija lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu N.D., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Atļaut N.D. veikt dzīvokļa Dagdā, Pļavu ielā 4 – 3 (1-istabas, kopējā platība 27,2 m2, bez
labierīcībām) apmaiņu pret dzīvokli Dagdā, Pļavu ielā 4 – 2 (1-istabas, kopējā platība
24,0 m2, bez labierīcībām).
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
N.D. ar 2015.gada 1.augustu uz 5 (pieciem) gadiem.
Uzlikt par pienākumu N.D. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Pļavu iela 4 – 2, Dagda,
Dagdas nov.

16.2. dzīvokļa apmaiņa J.V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 14.jūlija lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu J.V., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J.V. veikt dzīvokļa Dagdā, Pļavu ielā 4 – 2 (1-istabas, kopējā platība 24,0 m2, bez
labierīcībām) apmaiņu pret dzīvokli Dagdā, Pļavu ielā 4 – 3 (1-istabas, kopējā platība
27,2 m2, bez labierīcībām).
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
J.V. ar 2015.gada 1.augustu uz 1 (vienu) gadu.
3. Uzlikt par pienākumu J.V. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Pļavu iela 4 – 3, Dagda,
Dagdas nov.
16.3. dzīvokļa izīrēšana I.P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 14.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu I.P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada
28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas
novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I.P. pašvaldībai piederošu dzīvokli Kalna ielā 1 – 8, Asūnē (1-istabas, kopplatība

33,7 m2, labiekārtots) no 2015.gada 1.augusta uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar I.P..
3. Uzlikt par pienākumu I.P. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Kalna iela 1 – 8, Asūne,
Asūnes pag., Dagdas nov.

17.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
17.1. īpašumam ar kadastra Nr. 6090 001 0189 Svariņu pagastā
Izskatot D.B., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv J.S. mantiniekus L.M. un N.S.,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.07.2015.) par nosaukuma piešķiršanu īpašumam un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6090 001 0189, Svariņu pagastā, īpašuma
nosaukumu “Jaunrudzīši”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.2. īpašumam ar kadastra Nr. 6054 002 0078 Dagdas pagastā
Sakarā ar reģistrāciju Zemesgrāmatā un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt pašvaldības īpašumam ar kadastra numuru 6054 002 0078, Dagdas pagastā,
nosaukumu “Līkloči”.

18.§
Par mantojuma zemes platības izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Ē.M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.06.2015.) par mantojuma zemes
Dagdas pagastā piešķiršanu 6,55 ha platībā un Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās
nodaļas 14.04.2015. vēstuli Nr.2-04-L/164, konstatēts:
- Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemes komisija ar 1996.gada 7.augusta lēmumu Nr.21 ir
piešķīrusi Ē.M. lietošanā 3,0 ha zemes, bet ar 1997.gada 27.marta lēmumu Nr.14 ir atzinusi
viņas īpašuma tiesības uz 6,55 ha zemes Zeļļu sādžā.
- Saskaņā ar pašreizējiem Kadastra informācijas datiem Ē.M. lietošanā ir zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6054 005 0131 3,5 ha platībā, bet atbilstoši iesniegumam viņa vēlas
saņemt mantojuma zemi 6,55 ha platībā.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.pantu, kas nosaka, ka
privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa un iestādes kļūda,
kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas
sekas, un 15.panta 5.daļu, kas paredz, ka iestāde piemēro vispārējos tiesību principus, ja
attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 187.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt rezerves zemes fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 005
0214 divos zemes gabalos 3,3 ha un 3,5 ha. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
2. Papildināt Ē.M. mantojuma zemes sastāvu, nosakot, ka tajā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6054 005 0131 3,5 ha un zemes vienība 3,3 ha platībā, kura atdalīta
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0214.
3. Piešķirt Ē.M. mantojuma zemei īpašuma nosaukumu “Jaunbērzi”.
4. Anulēt īpašuma “Stirnēni” ar kadastra numuru 6054 003 0101 zemes robežu plānu.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0131 robežu shēma un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0214 sadales shēma uz vienas lapas
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

19.§
Par zemes gabalu robežu kontūru izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar neatbilstību telpiskajiem datiem un pamatojoties uz Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Grozīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6054 001 0210
(0,35 ha) un 6054 001 0214 (0,2 ha) savstarpējo robežu kontūru, saglabājot tām iepriekšējo
platību.
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6054 001 0210 un 6054 001 0214 robežu
shēma uz vienas lapas.
20.§
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
20.1. “Krūmiņi”, Bērziņu pagastā

Izskatot H.V., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A.A., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
29.06.2015.) par īpašuma “Krūmiņi” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Krūmiņi”, Bērziņu pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Krūmiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050
003 0141 (2,2 ha) nosaukumu “Kariņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.2. “Skaistmales”, Ezernieku pagastā
Izskatot V.A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.07.2015.), par īpašuma
“Skaistmales” sadali un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Skaistmales”, Ezernieku pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Skaistmales” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6056 003 0118 (0,7 ha) nosaukumu “Laimes dārzs”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.3. “Mārtiņi”, Andrupenes pagastā
Izskatot L.Ž. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.07.2015.) par īpašuma “Mārtiņi”
sadali un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Mārtiņi”, Andrupenes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Mārtiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0252 (1,0 ha) nosaukumu “Gundegas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma

lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. Būvēm, kas atrodas uz zemes
gabala, saglabāt adresi Pļavu iela 10, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas novads.
3. Piešķirt no īpašuma “Mārtiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0137 (3,6 ha) nosaukumu “Vērmeles”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.§
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.S. Konstantinovas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A.S. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.06.2015.) par zemes nomas tiesību
izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 2015.gada 31.jūliju A.S. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgiem
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076 004 0200 (0,5 ha) un 6076 004 0201 (0,8
ha).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.§
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās 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”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemi saskaņā ar sarakstu:
Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

1. Ezernieku pagasts
2. Ezernieku pagasts

D.V.
K.S.

6056 005 3164
6056 004 0509

3. Svariņu pagasts

I.G.

4. Ķepovas pagasts

V.K.

7,67
0,9895
(1/8 d.d.)
0,13
0,18
(daļa no z,g,)
1,75

Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

6090 001 0472
6090 001 0451
6080 004 0203

Nomas
termiņš
(gadi)
3
10
5

5

5. Asūnes pagasts

R.V.

6046 005 0250

6. Šķaunes pagasts

P.V.

6092 006 3288

0,25
(daļa no z.g.)
0,6
(daļa no z.g.)

5
5

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti protokola pielikumā uz 6 lapām.

23.§
Par dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' pārejas noteikumu 30.punktu, likuma
''Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās'' 40.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Dagdas novada pašvaldības vārda
dzīvokli Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kopējo platību 35,2 kv.m.,
un dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6046 004
0164 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 6046 004 0164) kopīpašuma 352/8879
domājamās daļas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24.§
Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomāto zemes
gabalu sarakstu:
Nr.
Pagasts
p.k.
1. Andrupenes

Zemes vienības statuss
rezerves zemes fonds

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
6042 004 0567

2. Andrupenes
3. Andrupenes

rezerves zemes fonds
zemes zemes reformas

6042 003 0136
6042 007 0086

Platība (ha)
6,0
(daļa no z.g.)
2,52
2,5

4. Konstantinovas
5. Konstantinovas
6. Ezernieku

pabeigšanai
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0200
6076 004 0201
6056 005 0071

0,5
0,8
5,35
(daļa no z.g.)

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2015 gada
14.augustam.
25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ”Rundani”, Svariņu pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A.S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.07.2015.), kuru uz pilnvaras
pamata pārstāv K.S., un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības īpašumā “Rundani”, kadastra
apzīmējums 6090 004 0035, sadalei, sadalot to divos zemes gabalos: 1,0 ha dzīvojamās
mājas uzturēšanai un 28,6 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Pielikumā
1. Darba uzdevums uz vienas lapas
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 004 0035 sadales shēma uz vienas lapas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.§
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumā
“Mildiņas”, Andzeļu pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot SIA “DVVM”, reģistrācijas Nr.40103620180, juridiskā adrese Zilokalnu
prospekts 2, Ogre, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.07.2015.), konstatēts:
- Andzeļu pagasta īpašumā “Mildiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0108
kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.
- Zemes vienības kopplatība ir 7,9 ha, pēc veiktās meža inventarizācijas un saskaņā ar Valsts
meža dienesta datiem zemes gabalā ir 3,8 ha lauksaimniecības zemes un 4,2 ha meža zemes,
līdz ar to dominējošā zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas

un maiņas kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu
2013.-2024. gadam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0108 īpašumā “Mildiņas”, Andzeļu
pagastā, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz
mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot zemnieku saimniecības “Daira”, reģistrācijas Nr. 45901000443, juridiskā
adrese Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.07.2015.) par
zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemnieku saimniecības “Daira” nomas tiesības uz rezerves zemes fondā
iekļautu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0309 0,52 ha platībā
Andrupenes pagastā ar 01.07.2015. uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc
likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas
līgumu ar z/s “Daira”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28.§
Par zemes nodošanu apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot kooperatīvās sabiedrības “Ežezers-3”, reģistrācijas Nr.45903001640, juridiskā
adrese Andzeļu pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.07.2015.) par atļauju
iznomātās zemes nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Ezermala” un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās A.Platacis, V.Višņevskis, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut kooperatīvai sabiedrībai “Ežezers-3” nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai
“Ezermala” 1,0 ha lielu platību no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0237
Andzeļu pagastā uz 20 (divdesmit) gadiem.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.§
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par
publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par
Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas
2015.gada 17.jūlija sēdes protokolu Nr.7,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Platacis, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 17.jūlija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Ezermala”, reģistrācijas Nr.45901001152, juridiskā
adrese Andzeļu pag., Dagdas nov., ar 01.08.2015. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem)
gadiem uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0016
6,6 ha platībā lauksaimnieciskām vajadzībām. Noteikt zemes nomas maksu 10,5% no
kadastrālās vērtības gadā.
3. Piešķirt J.G. ar 01.08.2015. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0163 4,1 ha platībā
lauksaimnieciskām vajadzībām. Noteikt zemes nomas maksu 9,5% no kadastrālās vērtības
gadā.
4. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumus ar
z/s “Ezermala” un J.G..
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
30.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
piešķiršanu vienu kalendāra nedēļu ar 03.08.2015. un papildatvaļinājumu 5 darba dienas ar
10.08.2015., pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.8.punktu un 6.4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņam par darba laika
periodu no 2013.gada 16.aprīļa līdz 2014.gada 15.aprīlim:
1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu – 2015.gada 3. 9.augusts;
1.2. apmaksāto papildatvaļinājumu – 5 darba dienas – 2015.gada 10. - 14.augusts.
2. Noteikt, ka pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņam prombūtnes laikā – 2015.gada no
3.augusta līdz 14.augustam (ieskaitot) – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora
amata pienākumus veiks Finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.
3. Noteikt Ē.Čaplinskim piemaksu 30% apmērā no tam noteiktās mēnešalgas par pašvaldības
izpilddirektora pienākumu veikšanu minētajā laika periodā.
Sēdi slēdz plkst. 17:15.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2015.gada 23.jūlijā

