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. 4

2015.gada 18.martā

Sēde sasaukta plkst. 14:00.
Sēdi atklāj plkst. 14:00.
Darba kārtība:
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu februārī martā.
2. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.
3. Par pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2015”.
4. Par dalību Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”:
4.1. projekta „Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada
ezeros” īstenošanai;
4.2. projekta „Ežezera, Arla, Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde” īstenošanai.
5. Par VSPC „Dagda” laboratorijas telpu iznomāšanu.
6. Par I. G. atbrīvošanu no ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas.
7. Par aizņēmumu autobusu iegādei.
8. Par telpu nomas maksu IU „Minolta”.
9. Par pašvaldības maksas pakalpojumiem:
9.1. Andrupenes lauku sētā;
9.2. Jaundomes muižā;
9.3. Ķepovas Saietu namā un izstāžu zālē;
9.4. daudzfunkcionālo iekārtu izmantošanai.
10. Par pašvaldības īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Mauriņi”, Andrupenes pagastā.
12. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Alejas ielā 28-4, Dagdā.
13. Par nedzīvojamo telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas izsoli.
14. Par pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanas kārtības apstiprināšanu.
15. Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas apstiprināšanu.
16. Par finansējuma piešķiršanu Beresnes baznīcas remontam.
17. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
18. Par deputāta V.Stikuta iesnieguma izskatīšanu.
19. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
22. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
23. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.

24. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. B. Dagdas pagastā.
25. Par zemes gabala sadali.
26. Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu.
27. Par mantojuma zemes platības izmaiņu.
28. Par zemes gabala platības precizēšanu.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis,
Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube (no plkst. 14:05), Raimonds
Nipers (no plkst. 14:40), Raitis Azins, Viktors Krūmiņš (no plkst. 14:30), Viktors Stikuts,
Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators
Artjoms Gekišs, zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks, bāriņtiesas sekretāre Tatjana
Munda, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Murāne, juriskonsults
Jānis Stikuts, nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks, sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns, Asūnes un Ķepovas
pagastu pārvalžu vadītāja Žanna Aišpure, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna
Žeimote, Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
2 deputāti: Oksana Kosarevska (sakarā ar pamatdarbu), Sandra Viškure (atvaļinājumā).
Sēde vadītājs R.Azins iepazīstina ar izsludināto domes sēdes darba kārtību un ierosina
apstiprināt to.
Atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada domes 2015.gada 18.marta sēdes darba kārtību ar
28.jautājumiem.
1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
februārī - martā
/Ziņo I.Pauliņš; A.Viškurs, V.Višņevskis, R.Azins, M.Ļevkova, A.Arnicāns, V.Stikuts/
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu februārī - martā.

2. §
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”īstenošanu
/Ziņo A.Gekišs; A.Plotka, I.Pauliņš, R.Azins/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Dagdas novada pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām 69 307,41euro
(sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņi euro un 41 cents) un apņemas nodrošināt projekta
īstenošanai līdzfinansējumu 28 108,07 euro (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi
euro un 07 centi) apmērā, no kuriem:
1) 20 792,23 euro (divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi tūkstoši euro un 23 centi)
apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē;
2) 7 315,84 euro (septiņi tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro un 84 centi) līdzfinansējums
neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
3. §
Par pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2015”
/Ziņo A.Gekišs/
Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu
uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 3
deputāti (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2015”
nolikumu. /Pielikumā/
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja – komisijas priekšsēdētāja;
Aleksandrs GŽIBOVSKIS – Domes deputāts;
Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs;
Aivars KLISMETS – Būvvaldes speciālists;
3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt 5 000,- (pieci tūkstoši eiro) no pašvaldības
2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
4. §
Par dalību Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
/Ziņo G.Matjušonoks; V.Stikuts/

4.1. projekta„Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada
ezeros” īstenošanai
Projekta mērķis:
Nodrošināt zivju resursu aizsardzību Dagdas novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros,
paaugstinot zivju aizsardzības pasākumu efektivitāti.
Projekta aktivitātes:
Inventāra iegāde zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai:RIB tipa laiva;
binoklis, 2 Meža novērošanas kameras; eholote.
Kopējās izmaksas: Tirgus cena EUR 3 361,99
Līdzfinansējums (5%) : 168,10 EUR
Pieprasītais Zivju fonda finansējums (atbalsts95%): EUR 3 193,89
Priekšfinansējums: EUR 3 361,99
Saskaņā ar Zivju fonda padomes (15.01.2015. protokols Nr.161) izsludināto projektu
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi” īstenošanai un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” ar projektu
„Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros” ar
kopējām izmaksām EUR 3 361,99 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro un 99
centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā un
līdzfinansējumu EUR 168,10 (viens simts sešdesmit astoņi euro un 10 centi)no
pašvaldības 2015.gada budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600)
plānotajiem līdzekļiem.
4.2. projekta „Ežezera, Arla, Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde” īstenošanai
Projekta mērķis: Zivju resursu ilgtspējīgas aizsardzības un zivsaimnieciskās izmantošanas
nodrošināšana Ežezerā, Arla un Udrijas ezeros.
Projekta aktivitātes: Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrādi Ežezera, Arla,
Udrijas ezeriem veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” eksperti, šo noteikumu izstrāde ietver: katra ezera vispārēja raksturojuma veidošana,
ihtiofaunas izpēte, ezeru līdzšinējās zivsaimnieciskās izmantošanas izpēte, ieteikumu ezeru
iespējamai zivsaimnieciskai izmantošanai nākotnē izstrāde, ezeru zivsaimnieciskās
izmantošanas noteikumu (gan rūpnieciskai, gan amatierzvejai) izstrāde.
Balstoties uz apsaimniekošanas noteikumiem, tiks veikta esošo zivju krājumu
aizsardzība, pašvaldība tās iespēju robežās, arī piesaistot Zivju fonda līdzekļus, veiks zivju
krājumu papildināšanu, tiks veikta kontrole par Ministru kabineta noteikumu ievērošanu un
arī izstrādāto zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. Apsaimniekošanas
pasākumus veiks pašvaldības darbinieki – zivsaimniecības speciālists un vides inženieris.
Kopējās izmaksas – EUR 3257,64
Zivju fonda finansējums- EUR 2 909,64

Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 348,00
Priekšfinansējums – EUR 3 257,64
Saskaņā ar Zivju fonda padomes (15.01.2015. protokols Nr.161) izsludināto projektu
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi” īstenošanai un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi” ar projektu
„Ežezera, Arla, Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ar
kopējām izmaksām EUR 3257,64 (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro un 64
centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā un
līdzfinansējumu EUR 348,00 (trīs simti četrdesmit astoņi euro) no pašvaldības 2015.gada
budžetā Vides un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600) plānotajiem līdzekļiem.
5. §
Par VSPC „Dagda” laboratorijas telpu iznomāšanu
/Ziņo A.Badūns, R.Azins/
Lai nodrošinātu laboratorijas izmeklējumu pakalpojumu pieejamību Dagdas novada
iedzīvotājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6)punktu un 21.panta pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515„Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. AtļautVeselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda” (turpmāk – VSPC „Dagda”)
iznomāt laboratorijas telpas ar kopējo platību 73,06 m2, kas atrodas Līvānu mājas 1.stāvā
Brīvības ielā 29, Dagdā, medicīniskās laboratorijas vajadzībām uz 10 gadiem no līguma
noslēgšanas brīža.
2. Pilnvarot VSPC „Dagda” vadītāju Andri BADŪNU organizēt minēto telpu nomas izsoli.
3. Iekļaut Izsoles komisijas sastāvā:
- pašvaldības izpilddirektoru Ivaru PAULIŅU kā komisijas priekšsēdētāju
- pašvaldības juriskonsultu Jāni STIKUTU kā komisijas locekli.
6. §
Par I. G. atbrīvošanu no ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas
/Ziņo T.Munda/
2015.gada 20.februārī Dagdas novada dome pieņēma lēmumu piemērot I. G. samaksu
par A. G. nodrošināto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

2015.gada 6.martā I. G. devis rakstveida piekrišanu adopcijai. Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 30.panta 3.daļas 6.punkts nosaka, ka “…no samaksas par bērna
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem bērna vecāks tiek atbrīvots, ja bērna vecāks devis
rakstveida piekrišanu adopcijai”.
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta 3.daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
No 2015.gada 6.marta atbrīvot I. G. no samaksas par A. G. nodrošināto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par aizņēmumu autobusu iegādei
/Ziņo I.Pauliņš, I.Tukiša/
Lai realizētu likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas, t.sk. skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu uz Dagdas novada pašvaldības izglītības
iestādēm - Konstantinovas sākumskolu, Dagdas vidusskolu, Ezernieku vidusskolu un
Aleksandrovas speciālo internātpamatskolu, saskaņā ar pašvaldības veikto iepirkuma
procedūru rezultātiem, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.1 pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, M.Ļevkova,
R.Nipers), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 193 300,- (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši trīs
simti euro, 00 centi) apmērā uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu
līdz 2016.gada martam ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu
ik pēc 6 mēnešiem) 4 (četru) jaunu pasažieru mikroautobusu iegādei pašvaldības
autonomo funkciju, t.sk. skolēnu pārvadājumu, nodrošināšanai Dagdas novada
pašvaldībā.
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2015.gada aprīlis - maijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
8. §
Par telpu nomas maksu IU „Minolta”
/Ziņo I.Tukiša; A.Plotka, A.Arnicāns, R.Nipers, I.Pauliņš, V.Krūmiņš, M.Ļevkova/
R.Azins ierosina balsot par atteikumu samazināt IU „Minolta” nomas maksu par
telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, lietošanu.
Atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Arnicāns, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, R.Azins,),
„pret” – 3 (A.Plotka, M.Ļevkova, R.Nipers), „atturas” – 4 (O.Golube, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis).

Lēmuma projekts ir noraidīts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu – vairāk kā pusi
no klātesošajiem domes deputātiem.
R.Azins ierosina balsot par lēmuma projektu samazināt IU „Minolta” nomas maksu no 3,50
EUR/m 2 līdz 3,27 EUR/m 2 + PVN mēnesī par telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, lietošanu.
Atklāti balsojot: „par” – 3 (A.Plotka, M.Ļevkova, R.Nipers), „pret” – 2 (R.Azins, A.Viškurs),
„atturas” – 7 (A.Arnicāns, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, O.Golube, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis).
Lēmuma projekts ir noraidīts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu – vairāk kā pusi
no klātesošajiem domes deputātiem.
9. §
Par pašvaldības maksas pakalpojumiem
/Ziņo I.Tukiša/
9.1. Andrupenes lauku sētā
Izskatījusi sagatavoto muzeja “Andrupenes lauku sēta” maksas pakalpojumu cenrādi
jaunā redakcijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

3.

Apstiprināt Andrupenes pagasta pārvaldes muzeja “Andrupenes lauku sēta” maksas
pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2015.gada 1.maija.
Noteikt, ka ar 01.05.2015. spēku zaudē domes 2013.gada 19.septembrī apstiprinātais
Andrupenes pagasta pārvaldes muzeja „Andrupenes lauku sēta” maksas pakalpojumu un
suvenīru cenrādis (prot. Nr.16, 5.§, 11.pielikums).
Noteikt atbildīgo par šī lēmuma izpildi Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju Melāniju
Rudavinu.

Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām.
9.2. Jaundomes muižā
Izskatījusi sagatavoto “Jaundomes muižas” maksas pakalpojumu cenrādi jaunā
redakcijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Ezernieku pagasta pārvaldes struktūrvienības “Jaundomes muiža” maksas
pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2015.gada 1.maija.
2. Noteikt, ka ar 01.05.2015. spēku zaudē domes 2013.gada 19.septembrī apstiprinātais
Ezernieku pagasta pārvaldes struktūrvienības „Jaundomes muiža” maksas pakalpojumu un
suvenīru cenrādis (prot. Nr.16, 5.§, 13.pielikums).

3. Noteikt atbildīgo par šī lēmuma izpildi Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju Jāni
Andžānu.
Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām.
9.3. Ķepovas Saietu namā un izstāžu zālē
Izskatījusi sagatavoto Ķepovas pagasta saietu nama un izstāžu zāles pakalpojumu
cenrādi jaunā redakcijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

3.

Apstiprināt Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zālesmaksas pakalpojumu cenrādi
jaunā redakcijā no 2015.gada 1.maija.
Noteikt, ka ar 01.05.2015. spēku zaudē Domes 2013.gada 19.septembrī apstiprinātais
Ķepovas pagasta pārvaldes Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu un
suvenīru cenrādis (prot. Nr.16, 5.§, 12.pielikums).
Noteikt atbildīgo par šī lēmuma izpildi Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Žannu
Aišpuri.

Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām.
9.4. daudzfunkcionālās iekārtas Xerox WC 5022N izmantošanai
Lai nodrošinātu kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumu pieejamību un
sniegšanu iedzīvotājiem Dagdas novada pašvaldības iestādēs, izmantojot projekta “Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” realizācijas ietvaros iegādātās
daudzfunkcionālās iekārtas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt daudzfunkcionālās iekārtas “Xerox WC 5022N” maksas pakalpojumu cenrādi
no 01.04.2015. /Pielikumā/
2. Noteikt, ka apstiprinātie maksas pakalpojumi ir pieejami:
2.1. Andrupenes bērnu un jauniešu centrā (Skolas iela 3, Andrupene);
2.2. Andzeļu pagasta bibliotēkā (“Ausekļi”, Andzeļi);
2.3. Asūnes pagasta pārvaldē (Dārza iela 1, Asūne);
2.4. Konstantinovas sākumskolā (Saules iela 15, Konstantinova);
2.5. Ķepovas pagasta pārvaldē („Ošupe”, Neikšāni);
2.6. Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā (Alejas iela 11A, Dagda);
2.7. Bērziņu pagasta bibliotēkā (Bērzu iela 1, Porečje);
2.8. Dagdas pagasta bibliotēkā („Šūpoles”, Ozoliņi);
2.9. Ezernieku pagasta bibliotēkā („Pagastmājas”, Ezernieki);
2.10. Svariņu pagasta bibliotēkā (Skolas iela 13, Svariņi);
2.11. Šķaunes Tautas namā („Tautas nams”, Šķaune).

Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
10. §
Par pašvaldības īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo K.Murāne/
Ņemot vērā 2015.gadā 6.martā notikušās nekustamā īpašuma „Vējoņi”, Ezernieku
pagastā, izsoles rezultātus un nosacītās cenas samaksu, kā arī pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 6.martā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma
„Vējoņi”, Ezernieku pagastā, pārdošanu SIA „Ogres piens”, reģ. Nr.47404006552,
„Ogre”, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041, par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
13 250,- (trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 euro centi).
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma
„Vējoņi”, Ezernieku pagastā, pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
11. §
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Mauriņi”, Andrupenes pagastā
/Ziņo K.Murāne/
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, izsole netiks
rīkota, jo 11.03.2015. tika saņemts pieteikums no I. D. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, kā arī pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta(2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma „Mauriņi”, Andrupenes pagastā, pārdošanu I. D. par nosacīto cenu EUR 1300,(viens tūkstotis trīs simtseuro un 00 centi).
Pārtraukt 2014.gada 01.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu.
Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
12. §
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu Alejas ielā 28-4, Dagdā
/Ziņo K.Murāne/

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 20.februāra sēdes lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Alejas ielā 28-4, Dagdā, atsavināšanu”, kā arī A. R. izteikto velmi izmantot
pirmpirkuma tiesības uz īrēto dzīvokli Alejas ielā 28-4, Dagdā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par
pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 28-4, Dagdā pārdošanu
A. R. par nosacīto cenu EUR 3000,- (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
2. Pārtraukt 2014.gada 22.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.DNP/41.12/14/5.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
13. §
Par nedzīvojamo telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas izsoli
/Ziņo K.Murāne/
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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 1 deputāts (V.Stikuts), Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – telpu ar kopējo platību 26,6 m2 un zemesgabala 103/298
domājamās daļas ar kadastra apzīmējumu Nr. 6009 001 0288, kas atrodas Dīķu ielā 1,
Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli.
2. Apstiprināt pašvaldības telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
/Pielikumā/
3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 26,6 m2 vienam
mēnesim – 11,44 EUR (vienpadsmit euro un 44 euro centi).
4. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli
par ēkām un par zemi, pamatojoties uz maksāšanas paziņojumiem.
5. Nomnieks maksā arī zemesgabala nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
6. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Ēriks ČAPLINSKIS – finanšu nodaļas vadītājs;
Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists;
Jānis STIKUTS – juriskonsults.
7. Publicēt paziņojumu par telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas tiesību izsoli pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
8. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.

14. §
Par pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanas kārtības apstiprināšanu

/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada domeNOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības noteikumus „Par Dagdas novada pašvaldības
īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu”.
Pielikumā: Noteikumi uz 2 lapām.
15. §
Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas apstiprināšanu
/Ziņo R.Azins/
Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas
laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas noteikumu izpildi, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24)punktu un 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 2 deputāti (R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemes gabalu nomas izsoles komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists
Komisijas locekļi:
Raimonds NIPERS – domes deputāts
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors
Jānis STIKUTS – juriskonsults
Jolanta PAULIŅA – nodokļu administrators
2. Uz komisiju sēdēm pieaicināt Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājus.
16. §
Par finansējuma piešķiršanu Beresnes baznīcas remontam
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudzes, reģ.
Nr.90000360641, iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 1000 euro Beresnes baznīcas
grīdas seguma nomaiņai sakarā ar baznīcas 210.gadu jubileju, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 1000,- (viens tūkstotis eiro) Beresnes baznīcas grīdas
seguma nomaiņai.
2. Finanšu nodaļai apmaksāt Beresnes baznīcas remonta izdevumus uz iesniegto attaisnojuma
dokumentu pamata.
17. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
17.1. dzīvokļa izīrēšana I. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 10.marta 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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. P. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.12 (2-istabu, platība 58,2 m2, labiekārtots)
mājā „Celiņi”, Šķaunē, Šķaunes pagastā, no 2015.gada 1.aprīļa uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar I.P.
17.2.dzīvokļa izīrēšana A. A.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 10.marta lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu A. A., 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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. A. pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.12 (3-istabu, platība 58,2 m2, daļēji
labiekārtots) Bērzu ielā 3, Porečje, Bērziņu pagastā, no 2015.gada 1.aprīļa uz 1 (vienu)
gadu.
2. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar A.A.

18. §
Par deputāta V.Stikuta iesnieguma izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/

Izskatījusi Dagdas novada domes deputāta Viktora Stikuta 2015.gada 13.marta
iesniegumu par atlīdzības noteikšanu par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par
citu deputāta pienākumu pildīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta
c)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, balsošanā nepiedalās 1 deputāts (V.Stikuts), Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Ar 2015.gada 18.martu noteikt Dagdas novada domes deputātam Viktoram
STIKUTAM atlīdzību par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju sēdēs un par citu deputāta
pienākumu pildīšanu saskaņā ar domes noteikto stundas apmaksas likmi.
19. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks
19.1. “Mežmalas” Šķaunes pagastā
Izskatot R. O. 19.02.2015. iesniegumu par īpašuma “Mežmalas” sadali un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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
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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Mežmalas”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Mežmalas” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6092 004 0012 (13,5 ha) un 6092 004 0107 (4,4 ha) nosaukumu “Miglas”
3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- mežsaimniecības zeme,
kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. “Ozoliņi” Šķaunes pagastā
Izskatot A. S. 12.03.2015. iesniegumu par īpašuma “Ozoliņi” sadali un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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
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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist zemes īpašuma “Ozoliņi”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ozoliņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
006 0247 (42,2 ha) nosaukumu “Auziņas”.
3. Zemes vienībai saglabāt iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķilauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo V.Masjuks/
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0091 Ezernieku pagastā
Izskatot SIA “AMG FORESTRY”, juridiskā adrese Kāpu iela 43, Jūrmala,
20.02.2015.iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu, konstatēts:
- Ezernieku pagasta īpašumā “Balderjāņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 002
0091 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.
- Saskaņā ar zemes vienības robežu plāna eksplikāciju, zemes vienības kopplatība ir 8,3 ha,
tajā skaitā 2,5 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 4,5 ha mežs, līdz ar to dominējošā
zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0091 Ezernieku pagasta īpašumā
“Balderjāņi” mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods
0101, uz mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:

Nr.
Administratīvā
p.k.
teritorija
1. Andzeļu pagasts

Nomnieks

2. Dagdas pagasts
3. Šķaunes pagasts

A. P.
V. P.

4. Šķaunes pagasts
5. Šķaunes pagasts
6. Šķaunes pagasts

A. A.
V. N.
J. R.

J. M.

Kadastra
Platība, ha
apzīmējums
6044 004 0133
3,7
6044 004 0134
3,0
6054 003 0104
5,10
6092 006 3395 2,6 (daļa no z.g.)
6092 006 0293 1,25 (daļa no z.g.)
6092 006 3288 0,45 (daļa no z.g.)
6092 005 0123
3,0
6092 001 3101 0,3 (daļa no z.g.)

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām
22. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
22.1. personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
personīgās palīgsaimniecības paplašināšanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo zemi, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

1.
2.
3.

Šķaunes pagasts
Šķaunes pagasts
Šķaunes pagasts

I. P.
A. B.
S. V.

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

Nomas
termiņš
(gadi)
6092 006 3295 2,5 (daļa no z.g.)
10
6092 001 3101 0,3 (daļa no z.g.)
10
6092 006 3289 2,5 (daļa no z.g.)
10
6092 006 3290 2,0 (daļa no z.g.)

2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām
22.2. ēkas uzturēšanai Andrupenes pagastā
Izskatot SIA “Andrupenes kokaudzētava”, reģ. Nr.40003377299, juridiskā adrese
Andrupenes pag., Dagdas nov., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv I.K., 16.03.2015.
iesniegumu par zemes iznomāšanu ēkas uzturēšanai un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Andrupenes kokaudzētava” zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar
01.04.2015. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005
0145 (platība 0,14 ha) Andrupenes pagasta Mariampolē darbnīcas ēkas uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju M.Rudavinu noslēgt zemes nomas
līgumu ar SIA “Andrupenes kokaudzētava”.
23. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar personām, kuras ir iesniegušas iesniegumus zemes
nomas tiesību pagarināšanai, saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

1. Andzeļu pagasts
2. Konstantinovas
pagasts
3. Konstantinovas
pagasts
4. Konstantinovas
pagasts

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

A. K.
G. R.

6044 001 0078
6076 004 0234

0,6
0,06

Nomas
termiņš
(gadi)
20
10

J. J.

6076 004 0110

0,14

10

G. B.

6076 005 0086

0,4

5

2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti un Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām

24. §
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. B., Dagdas pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot I. B. 20.02.2015. iesniegumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
konstatēts:

- saskaņā ar 1993.gada 31.augusta vienošanos, reģistrētu ar Nr.164 Dagdas pagasta valdē,
paju sabiedrība “Brīvība” ir nodevusi īpašumā Nikolajam Vasiļjevam par pajām dzīvokli;
- atbilstoši zvērināta notāra Evijas Paļumas 20.02.2015. izdotai mantojuma apliecībai,
dzīvokli Nr.5 adresē “Dižskabarži”, Vecdome, Dagdas pagastā, no mirušā Nikolaja Vasiļjeva
manto meita I. B.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot I. B. īpašumā bez atlīdzības 726/9462 domājamās daļas no zemes gabala
“Dižskabarži”, Vecdome, Dagdas pagasts, kadastra apzīmējums 6054 004 0246, dzīvokļa
Nr.5 uzturēšanai. Zemes gabala kopplatība ir 2,13 ha.
2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai vienošanos par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības I. B..
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.
25. §
Par zemes gabala sadali
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot AS “Sadales tīkls” 16.02.2015. vēstuli par zemes gabala izveidošanu
transformatoru apakšstacijas TP-7189, Andzeļu pagastā, uzturēšanai un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta 2. punktu, Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt rezerves zemes fonda iekļautu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 005
0270, atdalot no tās 0,02 ha lielu platību transformatoru apakšstacijas uzturēšanai.
2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
3. Atdalītajai zemes vienībai un uz tās atrodošai būvei noteikt adresi: “Transformatoru
apakšstacija TP-7189”, Andzeļu pag., Dagdas nov.
4. Paliekošajai zemes vienībai noteikt platību 6,88 ha un saglabāt iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecība, kods 0101.
5. Zemes vienībām saglabāt statusu – rezerves zemes fonds.
6. Anulēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0270 izgatavoto zemes robežu
plānu.
Pielikumā Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0270 sadales shēma.
26. §

Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot A. K. 24.02.2015. iesniegumu , konstatēts:
- Ar Andrupenes pagasta zemes komisijas 1993.gada 5.oktobra lēmumu Nr.28 A. K. tika
atzītas mantojuma tiesības uz 27,7 ha zemes un 1999.gadā viņš uzmērīja un nostiprināja
zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz 26,1 ha zemes. Atlikušo mantojuma zemes daļu 1,6 ha
pēc A. K. nāves mantoja sieva F. K., bet 2015.gada 9.februārī, noslēdzot notariāli
apstiprinātu vienošanos, F.K. nodeva dēlam A. K..
- A. K. piešķirta lietošanā ar Andrupenes pagasta padomes 14.03.2000. lēmumu Nr.4 un
izgatavots zemes robežu plāns uz 14,89 ha zemes, zemes gabalu kadastra apzīmējumi 6042
002 0091, 6042 004 0532 un 6042 004 0533. Izpērkamā zemes platība, ņemot vērā, ka 1,6
ha ir mantojuma zeme, ir 13,29 ha, tās kadastrālā vērtība ir 3035,35 euro vai 40,33 rudzu
vienības.
- Zeme A. K. lietošanā atrodas pilnus 15 gadus un saskaņā ar Ministru Kabineta 22.09.2008.
noteikumu Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi"
6.punktu, samaksas apmēra samazinājums par zemes lietošanas laiku ir 2% par katru gadu,
bet ne vairāk kā 25%.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
"Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt samaksas apmēra samazinājumu 25% apmērā par A. K. lietošanā piešķirtās zemes
“Liepkalni” daļu 13,29 ha platībā.
2. 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.
27. §
Par mantojuma zemes platības izmaiņu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot V. J. 06.02.2015. iesniegumu par mantojuma zemes piešķiršanu pilnā apjomā,
konstatēts:
- Ezernieku pagasta zemes komisija ar 1997.gada 27.marta lēmumu Nr.82-58 ir atzinusi J. I.
mantojuma tiesības uz 3,8 ha zemes un minētā platība tika iezīmēta kadastra kartē kā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0201.
- Pēc J. I. nāves tiesības uz mantojuma zemi ieguva B. I..
- Saskaņā ar 2014.gada 26.februāra mantojuma apliecību Nr.424, pēc B. I. nāves mantojuma
tiesības uz minēto zemi ieguva V. J..
- Pēc blakus esošo zemes vienību uzmērīšanas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056
004 0201 platība Ezernieku pagasta kadastra kartē ir 3,1 ha, kas ir mazāk, nekā pieļaujamā
platības nesaiste.
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,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt V. J. mantojuma zemes sastāvu, nosakot, ka tajā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6056 004 0201 3,1 ha platībā un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6056 001 0078 1,8 ha platībā.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0078 izņemt no pašvaldībai piekritīgajām
zemēm.
3. 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 6056 004 0201 un 6056 001 0078 robežu
shēmas uz divām lapām.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes gabala platības precizēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot D. F., kura uz pilnvaru pamata pārstāv arī īpašuma “Zaļbērzi” līdzīpašniekus
I. R. un V. R., 26.02.2015. iesniegumu par zemes vienības platības precizēšanu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumu Nr.193 “Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar platības neatbilstību pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas, precizēt
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0023 platību no 12,0 ha uz 11,0 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 16:50.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2015.gada 23.martā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 3.§)

NOLIKUMS
Dagdas novada pašvaldības projektu konkursam
„SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2015”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12. pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projekti
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2015”
(turpmāk – Konkurss).
Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem (turpmāk – Finansējums), kopā EUR 5000.00.
Uz Finansējumu var pretendēt projektu grupa, kas sastāv no vismaz 5 (pieciem) novada
iedzīvotājiem (turpmāk – Grupa). Katras Grupas dalībnieki drīkst piedalīties tikai vienā
projektu grupā. Grupa var būt:
3.1. biedrība vai nodibinājums;
3.2. nereģistrēta iedzīvotāju grupa;
3.3. Grupas dalībnieku vecums: projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam;
3.4. pārējo dalībnieku vecums nav ierobežots.
Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst visiem no šiem
nosacījumiem:
4.1. rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā;
4.2. būs publiski pieejami;
4.3. tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija
sastāv no pieciem dalībniekiem. Komisijas dalībnieks nevar būt nevienas projekta Grupas
sastāvā. Darbs Komisijas sastāvā ir brīvprātīgs un tiek veikts bez atlīdzības.
Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami no 2015.gada 7.aprīļa līdz 2015.gada
8.maijam. Komisijas lēmums ar Konkursa rezultātiem tiks paziņots Konkursa dalībniekiem,
sūtot uz pieteikumā noradīto e-pasta adresi. Apstiprinātie projekti īstenojami no 2015.gada
20.maija un pabeidzami ne vēlāk kā 2015.gada 30.septembrī.
Paziņojums par Konkursu tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un
Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai vietnē www.dagda.lv vai saņemams bez
maksas, drukātā veidā Domē, Alejas ielā 4, Dagdā, Attīstības un plānošanas nodaļā 2.stāvā,
uzreiz pēc Konkursa izsludināšanas.

II. Konkursa mērķi un nosacījumi
11. Konkursa mērķi ir finansiāli atbalstīt:
11.1. Grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju
un viesu labumam;
11.2. iespēju Grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
11.3. pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.
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12. Projektam noteikts šāds finansējums:
12.1. Vienam projektam var piešķirt Finansējumu ne vairāk kā EUR 500.00
12.2. Projekta grupai jānodrošina līdzfinansējums 100% apmērā no pieprasītās
summas.
12.3. Līdzfinansējumu var nodrošināt ar:
12.3.1. preču, materiālu, pakalpojumu vērtību, pamatojot to ar attaisnojuma
dokumentiem.
12.3.2. brīvprātīgo darbu, saskaņā ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa
likmi – 2,166 euro (pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 euro),
pamatojot to ar brīvprātīgā darba uzskaites tabeli. (pielikums Nr.7).
12.4. ja projektā paredzēts iegādāties stādmateriālu (košumkrūmus, koku, puķu stādus
u.c.), tad to vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no pieprasīta finansējuma apmēra.
13. Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas:
13.1. inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
13.2. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā
ar šī nolikuma 14.punktā uzskaitītajām izmaksām.
14. Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas:
14.1. Pakalpojumu izmaksas, kuras saistītas ar mērķa sasniegšanu, piemēram, kāpņu
telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma
aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums, u.c.;
14.2. pieteikuma sagatavošanas izmaksas ;
14.3. prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā
iesaistītajām personām;
14.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
14.5. inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa var izmantot turpmākajā savā
darbībā, vai gūt no tā ienākumus;
14.6. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
14.7. izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu un izmaksas, kas jau tiek
finansētas no citiem finanšu avotiem.
15. Konkursam var pieteikt projektus, kuriem nav piešķirts cits finansējums no kārtējā gada
Dagdas novada pašvaldības budžeta vai kāda cita fonda līdzekļiem.
16. Konkursa ietvaros katra Grupa var iesniegt vienu projekta pieteikumu.
17. Konkursa ietvaros netiek vērtēti pieteikumi par tādu projektu īstenošanu, kuros nepiedalās
dalībnieki no Dagdas novada, kas tiek īstenoti ārpus Dagdas novada teritorijas vai kuru
radīto labumu guvēji nav Dagdas novada iedzīvotāji.
18. Projektu piemēri:
18.1. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un atjaunošana;
18.2. daudzdzīvokļu ēkas teritorijas labiekārtošana;
18.3. sporta laukumu vietu ierīkošana;
18.4. dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;
18.5. brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabošana un izveidošana;
18.6. rokdarbu telpas remonts.
19. Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas
nodaļa - tālrunis 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv
III. Pieteikuma iesniegšana
20. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2015.gada 8.maijam plkst. 16:00 (turpmāk
– Termiņš).
21. Projekta pieteikums sastāv no:
21.1. Pavadvēstules ar norādi “Konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2015”” ar vēstulē
norādīto pievienoto dokumentu un lappušu skaitu.
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21.2. pilnībā aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
21.3. projekta vadītāja CV;
21.4. attiecīgās saskaņojuma lapas, ja paredzēta projekta īstenošana kopīpašumā
(4.pielikums),
vai ja paredzēta projekta īstenošana pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā
nekustamā īpašumā, atbalsta pretendents iesniedz saskaņojumu ar attiecīgās
pagasta pārvaldes vadītāju par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības
valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā (5.pielikums).
22. Grupa iesniedz projektu pieteikumu:
22.1. līdz Termiņam:
22.1.1. Domē, Alejas ielā 4, Dagdā, papildus projektu pieteikumu tā iesniegšanas
dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi artjoms.gekiss@dagda.lv
22.2. ar pasta zīmogu ne vēlāk kā divas dienas pirms Termiņa, sūtot pa pastu uz adresi
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, papildus projektu pieteikumu tā
nosūtīšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi artjoms.gekiss@dagda.lv
23. Pieteikumi, kas nav sagatavoti saskaņā ar šo nolikumu, vai arī ir iesniegti pēc Termiņa, tiek
noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Projekta pieteikums netiek izsniegts atpakaļ iesniedzējam.
IV. Projektu vērtēšana pirms Finansējuma piešķiršanas
24. Komisija izskata visus iesniegtos projektu pieteikumus un novērtē tos pēc kritērijiem
(2.pielikums) un par to, kurus projektus atbalstīt, ja pieteikto projektu skaits pārsniedz
atbalstāmo projektu skaitu, atbilstoši saņemtajam vērtējumam.
25. Kvalitatīvu projekta pieteikumu raksturo tas, ka iecerētais projekts ir detalizēti un pilnībā
aprakstīts, skaidri formulēti projekta mērķi, mērķauditorija un sagaidāmie rezultāti, loģiski
izklāstītas plānotās aktivitātes dažādos projekta posmos, budžeta precizitāte un izmaksu
pamatotība, un – ja nepieciešams - paredzēti mehānismi līdzfinansējuma piesaistei.
26. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli
tiek glabāti pašvaldībā atbilstoši lietvedības prasībām.
27. Ja Komisijas dalībnieks ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma
izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas dalībniekus un nepiedalās šā pieteikuma
vērtēšanā.
28. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
29. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Grupas pieprasīt
papildu informāciju par projektu.
30. Komisijas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Termiņa beigām.
31. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas
dalībnieku skaita. Lēmumu par Finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem pieteikumiem
pieņem ar balsu vairākumu.
32. Komisija pieņem lēmumu, kādā apmērā un kādām izmaksu pozīcijām Finansējums tiek
piešķirts. Komisija var noteikt, ka Finansējums tiek piešķirts pa daļām.
33. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt Finansējumu.
34. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Konkursa Komisijas sēdes Komisijas sekretārs
elektroniski informē Grupu par Komisijas lēmumu.
35. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Dagdas novada ziņas”.
V. Projektu īstenošana un norēķinu kārtība

39. Apstiprināto projektu īstenotāji slēdz līgumu (6.pielikums) ar Pašvaldību par projekta
īstenošanu.
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40. Projekta izdevumu finansēšanai Grupa iesniedz Pašvaldībai rēķinu ar Pašvaldības
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu.
41. Projekta īstenošanas gaitā Grupa plāno un nodrošina vismaz vienu ar projekta īstenošanu
saistītu informatīvo pasākumu. Grupa nodrošina, lai visos ar projektu saistītajos
informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās
runās būtu iekļauta atsauce par Konkursa organizētāju un piešķirto Finansējumu.
42. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko Grupa veic projekta īstenošanas gaitā, jāatbilst attiecīgo
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šim mērķim nepieciešamās atļaujas,
saskaņojumus u.c. nodrošina Grupa.
43. Grupa saglabā visus izmaksas attaisnojošos dokumentus, kas sagatavojami, norādot ar
Grupu noslēgtā līguma numuru un projekta nosaukumu, un pievieno tos projekta pārskatam.
VI. Projektu vērtēšana pēc projektu īstenošanas

45. Projektu īstenotāji iesniedz projekta pārskatu (3.pielikums) ne vēlāk kā 2015.gada
15.oktobrī.
46. Komisija apmeklē visas īstenoto projektu vietas un sēdē balsojot izvēlas labāko projektu,
ņemot vērā projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku skaitu, labuma guvēju skaitu, kā arī
vērtējot projekta informatīvo pasākumu panākumus konkursa publicitātes veicināšanā.
47. Ja projekts ir pasākums ar konkrētu norises datumu, projekta īstenotājiem ir pienākums par
šo datumu informēt projekta koordinatoru vismaz 10 (desmit) dienas pirms pasākuma
norises, lai tiktu rasta iespēja pieaicināt Komisijas dalībniekus.
48. Visu projektu rezultāti tiek apkopoti un prezentēti Dagdas novadā rīkoto Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svinību laikā. Katrai projekta grupai tiek pasniegts
apliecinājums par dalību Konkursā.
VI. Noslēguma jautājums

49. Nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 1.aprīli.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins
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1.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. Projekta nosaukums
Nosaukumam jāietver projekta satura ideju!

2. Projekta grupa
Projekta grupas nosaukums
Projekta vadītāja vārds, uzvārds,
dzimšanas datums, mēnesis, gads
Adrese saziņai par projektu
Kontakttālrunis

E-pasts

3. Projekta īstenošanas termiņš
Ievērojiet, ka konkursā īstenojamo projektu pabeigšanas termiņš ir 2015.gada 30.septembris.

4. Projekta kopsavilkums
Lūdzu, kodolīgi aprakstiet sava projekta ieceri, ietverot informāciju par situāciju pirms
projekta īstenošanas, kas raksturotu projekta nepieciešamību, projekta mērķi, ieguvējus no
projekta! Līdz 50 vārdiem.

5. Projekta mērķis
Vienā teikumā vai frāzē. Mērķim jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes
uzlabošanu savā apkārtnē.
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6. Projekta uzdevumi ne vairāk kā trīs
1.
2.
3.
7. Situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem – kāpēc projekts jāīsteno, kas būs ieguvēji, kāda būs
projekta rezultātu ilgtspēja! Līdz 75 vārdiem.

8. Projekta aktivitāšu apraksts
Lūdzu, aprakstiet plānotās aktivitātes! Ne vairāk kā pāris rindas par katru aktivitāti.
Aktivitāšu īstenošanas grafiks aizpildāms 13.punktā.

9. Informācija par projekta grupu
A.
Norādiet dalībnieku vārdus, uzvārdus un pāris vārdos raksturojiet viņus (piemēram,
skolnieks, pensionēts aktieris, trīs bērnu māmiņa, uzņēmējs atvaļinājumā). Atcerieties, ka
grupā jābūt vismaz 5 dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet sarakstu ar papildu
numerāciju.
B.
Nobeigumā aprakstiet grupu kopumā – varat minēt tās veidošanos, kopējo vēsturi,
intereses vai jebkādu citu attiecināmu informāciju - ne vairāk kā 5 rindiņas.
A. 1.
2.
3.
4.
5.
B.

10. Informatīvie pasākumi
Lūdzu, uzskaitiet, kā plānojat informēt iedzīvotājus par savu projektu un tā rezultātiem, vai
domājat jau pašā īstenošanā iesaistīt papildu palīgus.
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11. Paredzamie rezultāti
Numurējiet un aprakstiet plānotos projekta rezultātus. Nepieciešamības gadījumā, turpiniet
sarakstu ar papildu numerāciju.
1.
2.
3.
12. Projekta budžets
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu ailes.
Aktivitātes
Nr. Izmaksu veids
Mērvienība
Nr. *

Daudzums

Plānotās
izmaksas

1.
2.
3.
...
Kopā:
Finansējuma īpatsvars

Konkursa ietvaros prasītā
finansējuma apjoms (EUR)
Līdzfinansējums (EUR)
* Aktivitāšu grafikā (13.punktā.)
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13.

Aktivitāšu grafiks
Jābūt saskaņotam ar citām veidlapas daļām t.sk. 3., 8. un 12. punktu.
2015.

Nr. Aktivitāte

V

VI

VII VIII IX

Atbildīgā
persona**

1.
2.
3.
4.
...
...

Projekta gaitas un rezultātu foto
dokumentēšana
Projekta īstenošanas pārskata
sagatavošana un iesniegšana

Projekta
vadītājs
Kopā:

** vārds, uzvārds - jābūt minētai starp personām, kas uzskaitītas 9.punktā
Projekta vadītāja paraksts:

_______________________________________
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2.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

Projekta vērtēšanas kritēriji pirms projekta īstenošanas

Vērtēšanas kritērijs

Apraksts

Vērtējuma
skala

Sabiedriskais
nozīmīgums

Projekta rezultāti un labumi ir publiski
pieejami (izslēdzošs kritērijs).
Projekts būtiski uzlabo sabiedrības dzīves
kvalitāti.
Dalībnieku skaits, kas piedalās projekta
ieviešanā.

5-10

Konkursa projekta
praktiskā īstenošana

Cik ekonomiski izdevīgi, finansiāli pamatoti
un kontrolējami projekts
var tikt īstenots. Projekta dalībnieku
motivācija.
Idejas apraksts ir skaidrs un saprotams

3-7

Radošā pieeja

Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte,
novatorisms

1-3

Rezultātu ilgtspēja

Projekta rezultāti ir vienreizēji vai labums
gūstams ilgākā laika periodā.

1-3

Projekta pieteikums

1-3
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3.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PĀRSKATS
Šajā pārskatā projekta īstenotājam (projekta grupai) ir jāraksturo paveiktais darbs –
jāizklāsta, kādus rezultātus izdevās sasniegt, kāda bija projekta gaita, kas piedalījās, ko
katrs darīja.
Tāpat jānorāda, kādas izmaiņas piedzīvoja projekts īstenošanas gaitā un kādēļ.
Izklāstiet, ja bija kādi īpaši apstākļi un kā tie ietekmēja projektu. Raksturojiet, kā
projektu uztvēra apkārtējie.
Pievienojiet pamatojuma dokumentus Finansējuma izlietojumam!
Pievienojiet vismaz 10 fotogrāfijas (elektroniskā formātā) un sarakstā uzskaitiet to nosaukumu
un pretī – to aprakstu.
1. Projekta nosaukums
Nosaukumam jāsakrīt ar projekta pieteikuma veidlapā norādīto

2. Projekta rezultāti Pastāstiet,
kas ir paveikts.

Vai projektu izdevās īstenot tā, kā sākotnēji plānojāt? Vai projekta mērķis tika sasniegts? Ja
nē, kas notika citādāk?

3. Projekta mērķgrupa
Aprakstiet projekta mērķgrupu. Kādas iedzīvotāju grupas guvušas vislielāko labumu projekta
īstenošanas rezultātā? Raksturojiet, kāda ir projekta ietekme uz šo mērķgrupu.
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4. Projekta ietekme
Ko īstenotais projekts dod vietējiem iedzīvotājiem? Vai uzlabojusies dzīves kvalitāte
novadā? Kā tas izpaužas? Kādu ieguldījumu projekts devis novada problēmu risināšanā?

5. Projekta īstenošana
Norādiet, cik cilvēku iesaistījās projekta īstenošanā. Īsi raksturojiet, kā darbojās projekta
grupa. Pastāstiet arī, ja piedalījās neplānoti dalībnieki.

6. Īpašie apstākļi
Vai projekta gaitā notika kas neparedzēts, kas būtiski ietekmēja projekta gaitu – veicināja
īstenošanu vai, iespējams, kavēja tā norisi.

7. Atziņas
Vai rezultāts atbilst sākotnējam redzējumam? Vai novada iedzīvotāji un viesi interesējas par
jūsu paveikto darbu? Kādas atsauksmes esat dzirdējuši?

8. Ieteikumi
Aprakstiet, ja jūsu grupai ir kādi ieteikumi, kas saistīti ar šādu konkursu rīkošanu vai
iedzīvotāju pašu īstenojamu darbu veicināšanu nākotnē.

9. Piešķirtā finansējuma izlietojums
Nepieciešamības gadījumā pievienojiet papildu ailes.
Nr. Izmaksu veids

Plānotās
izmaksas

Izlietotā
summa

Pamatojuma dokuments

1.
2.
11

3.
...
Kopā:
Atlikums (ja ir):
Pārskatam jāpievieno visus pamatojuma dokumentu oriģinālus!
10. Fotogrāfiju saraksts
Fotogrāfijām jāsniedz pilnvērtīgs priekšstats gan par projekta gaitu, gan tā rezultātiem. Šajā
sadaļā pievienojiet arī informāciju par afišām, videomateriāliem, programmiņām u.tml.
Nr. Fotogrāfijas nosaukums

Komentārs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Projekta vadītāja paraksts:

_______________________________________
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4.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

SASKAŅOJUMA LAPA
________________, Dagdas novadā
2015.gada _____._______________
Sakarā

ar

___________________________________________________

ierosinājumu

(projekta grupas nosaukums)

__________________________________________________________________________,
(paredzamās darbības adrese )
veikt

______________________________________________________________________,
(darbības apraksts)

mēs, mājas ________________________________________________________ kopīpašnieki,
(adrese)
saskaņojam
projekta „______________________________________________________________” ieceri
(projekta nosaukums)

saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem:
Dzīvokļa
Nr.
1

Īpašnieka vārds, uzvārds
2

Saskaņojuma datums

Paraksts

3

4

13

1

2

3

4

Saskaņojuma ar zemes īpašnieku, ja atšķiras no ēkas īpašnieka/iem
_________________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Saskaņošanu veica __________________________________________________________
(vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis)

__________________________________________________________________________
(datums, paraksts)
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5.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

SASKAŅOJUMA LAPA
(pašvaldības valdījumā vai īpašumā esoša zemes teritorija)
Dagdā, Dagdas novadā
2015.gada _______.________________

Sakarā

ar

_______________________________________________

ierosinājumu

(projekta grupas nosaukums)

veikt _________________________________________________________________________,
(darbības apraksts)

pašvaldība kā zemes____________________________________________________________
(adrese)
īpašnieks, saskaņo projekta
„___________________________________________________________________________”
(projekta nosaukums)

ieceri saskaņā ar pievienoto projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumiem.

Saskaņošanu veica
_________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts)
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6.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

LĪGUMS Nr. _____
Par projekta finansēšanas un realizācijas kārtību
Dagdā

2015.gada ______________

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), tās izpilddirektora
XXXXXXXXXXX personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un
projekta darba grupa „...................................” (turpmāk tekstā – Īstenotājs), tās
kontaktpersona ................................, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – Puses),
noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Šis līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības

starp Pusēm, realizējot darba grupas projektu „________________________”
1.2. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un
veikšanai, kas ir vērsta uz projekta īstenošanu.
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šis līgums tiek slēgts pamatojoties uz:

2.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu un tam klāt pievienotiem
dokumentiem (turpmāk tekstā – Projekta iesniegums);
2.1.2. Projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2015” projektu izvērtēšanas
komisijas sēdes lēmumu;
2.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar apstiprināto Projekta iesniegumu.
2.3. Projekta iesniegums ietver sevī visus nepieciešamos dokumentus, tai skaitā budžetu,
aprakstus, skices u.c., kuri netiek atgriezti Īstenotājam un glabājas Dagdas novada
pašvaldībā;
2.4. Projekta īstenošanas laiks tiek noteikts līdz 2015.gada 30.septembrim.
2.5. Šis līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no
kuriem viens glabājas Pašvaldībā, viens pie Īstenotāja.
2.6. Šis līgums ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.
3. FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Projekta kopējais finansējums sastāda EUR ____. Finansējums izlietojams Projekta

iesniegumā norādīto pasākumu realizācijai, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Maksājumi no Finansējuma Projekta budžetā paredzētajiem pasākumiem veicami

projekta īstenošanas ietvaros.
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3.3. Projekta izdevumu finansēšanai Īstenotājs iesniedz Pašvaldībā rēķinu ar Pašvaldības

rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu.
3.4. Pašvaldība veic rēķina apmaksu 10 darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas.
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Īstenotājs pirms Projekta realizācijas darbu uzsākšanas apņemas nepieciešamības

gadījumā, ja to prasa Projekta specifika, saņemt visas nepieciešamās atļaujas no LR
kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta realizāciju atbilstoši Projekta
iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei.
4.2. Īstenotājs Projekta realizācijas darbu izpildes gaitā apņemas:
4.2.1. veikt Projekta realizācijas darbu izpildi saskaņā ar Projekta iesniegumā
norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas prasībām;
4.2.2. izmantot Finansējumu Projekta realizācijas darbu izpildes nodrošināšanai
saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas
prasībām;
4.2.3. Projekta īstenotāja pienākums ir veikt objekta un realizēto darbu
dokumentēšanu fotogrāfijās (pirms darbu veikšanas, darbu gaitā, pēc
paveiktajiem darbiem).
4.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā informēt projekta
koordinatoru Dagdas novada pašvaldībā Artjomu Gekišu (kontakttālrunis:
65681437, e-pasts: artjoms.gekiss@dagda.lv), saskaņā ar šī līguma
noteikumiem, par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām darba
uzdevumā noteikto aktivitāšu realizācijai (ja kādu no aktivitātēm kaut kādu
iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt), ar to saistītām izmaiņām Finansējuma
izmantošanā un šī līguma izpildē.
4.2.5. iesniegt Pašvaldībai projekta īstenošanas pārskatu tiklīdz projekts ir pilnībā
īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.oktobrim.
4.2.6. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par
projekta īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu
izpildi.
4.2.7. Pašvaldība 2 (divu) nedēļu laikā no projekta īstenošanas pārskata
iesniegšanas iepazīstas un apstiprina to vai arī pilnīgi vai daļēji noraida, ja
tiek atklātas nepilnības, neprecizitātes vai citas nelikumības Projekta
realizācijas gaitā un Finansējuma izlietošanā, vai Īstenotājs nav iesniedzis
visus nepieciešamos dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai.
4.2.8. Ja Projekta realizācijā, Finansējuma izlietošanā tiek atklātas nepilnības vai
nelikumības, Pašvaldība brīdina par līguma vienpusēju laušanu, dodot
termiņu nepilnību novēršanai. Ja konstatētās nelikumības, nepilnības netiek
novērstas Pašvaldības noteiktajā termiņā, Īstenotājam ir pienākums atmaksāt
Pašvaldībai summu par jau apmaksātajiem rēķiniem pilnā apmērā.
4.2.9. Jebkuras citas darbības (pasākumi) no Īstenotāja puses, kas saistītas ar
pašvaldības finansējuma izmantošanu citiem Projektā nenorādītiem mērķiem,
bez saskaņošanas ar Pašvaldību, nav pieļaujamas.
4.2.10. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Pašvaldībai vai Pašvaldības
pilnvarotām personām, visu dokumentāciju, ko tie uzskatīs par nepieciešamu
un pieprasīs no Īstenotāja. Pašvaldība ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar
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Projekta realizācijas gaitu un nosūtīt savus ekspertus uz Projekta realizācijas
vietu.
4.2.11. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pašvaldībai radītiem
zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot šī līguma
nosacījumus un noteikumus.
4.2.12. Īstenotājam nav tiesību nodot trešajām personām ar šo līgumu uzņemtās
saistības.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Gadījumā, ja Īstenotājs 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, bez pamatota iemesla (iemeslu

par pamatotu vai nepamatotu atzīst Pašvaldība), neveic Projekta īstenošanu, tad
Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to
Īstenotājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
5.2. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Īstenotājs nepilda šī līguma
nosacījumus un noteikumus, ar to rakstiski paziņojot Īstenotājam 10 (desmit) darba
dienas iepriekš.
5.3. Visas šī līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tās ir
parakstījušas abas Puses.
5.4. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību
neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes
rezultātā, ko puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu
iestāšanos 10 darba dienu laikā jāinformē otra puse.
5.5. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikās likumdošanā
noteiktā kārtībā.
6. PUŠU REKVIZĪTI
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000041224
Adrese: Alejas iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674
Konta Nr. LV72UNLA0050018182302
Banka: AS „SEB banka”

XXXXXXXXXXX
Adrese: xxxxxxxxxxxxxx
Dagdas novads, LVTel.xxxxxxxx,
e-pasts: xxxxxxx@xxxxxx.lv

______________________________________

_________________________________________

Izpilddirektors xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx
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7.pielikums
Konkursa nolikumam
„Sabiedrība ar dvēseli 2015”

Brīvprātīgā darba uzskaites tebele
Projekta grupa
Projekta nosaukums
Projekta vadītājs

Nr.
p.k.

Datums

Vārds uzvārds

Veiktās darbības

Nostrādātās
stundas

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kopā pieaugušie
Kopā pusaudži
Apstiprinu

Projekta vadītājs _____________________________________________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds , datums)
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 9.§ 9.1.p.)

Andrupenes pagasta pārvaldes muzeja
„Andrupenes lauku sēta”
maksas pakalpojumu cenrādis
no 01.05.2015.

Cena (EUR)
Nr.

Pakalpojuma nosaukums

1.

Ieejas biļetes muzejā:

1.1.

pirmsskolas vecuma
bērniem

1.2.

bērniem un jauniešiem

Mērvienība

bez
PVN

PVN
(21%)

ar
PVN

Atlaides

-

-

-

-

bezmaksas

Dagdas novada
izglītības iestāžu
audzēkņiem – 50
%

līdz 19 gadiem

1 biļete

1,00

-

-

1.3.

pensionāriem un
invalīdiem (uzrādot
apliecību)

1 biļete

1,00

-

-

1.4.

pārējām personām

1 biļete

2,00

-

-

1.5.

"Ģimenes biļete"
(1-2 pieaugušie un 1-3 bērni
vai daudzbērnu ģimene)

1 biļete

5,00

-

-

1 biļete

5,00

-

-

1.6.

"Vienotā biļete"
(Muzeja "Andrupenes lauku
sēta", "Jaundomes muižas"
ekspozīciju zāles un VIKC
"Ķepa" apmeklējums)

2.

Telpu noma:

2.1.

izglītojošu u.c. publisku
pasākumu rīkošanai

2.2.

izklaides, svinīgu un citu
pasākumu rīkošanai (kāzas,
dzimšanas dienas u.c.)

1h

5,79

1,21

7,00

līdz 4 h

16,53

3,47

20,00

līdz 8 h

33,06

6,94

40,00

4,13

0,87

5,00

par katru
nākamo h
3.

Degustācijas muzejā:

3.1.

ar pilnu sortimentu

1 personai

4,96

1,04

6,00

3.2.

ar daļēju sortimentu

1 personai

2,48

0,52

3,00

4.

Kāzinieku uzņemšana:

4.1.

līdz 60 cilvēkiem

1 grupa

33,06

6,94

40,00

4.2.

virs 60 cilvēkiem

1 grupa

41,32

8,68

50,00

1 persona

1,00

-

-

5.

Muzejpedagoģiskā
programma

6.

Ekskursijas vadīšana:
(iestādes teritorijā)

6.1.

grupā līdz 10 cilvēkiem

1 grupa

4,13

0,87

5,00

6.2.

grupā virs 10 cilvēkiem

1 persona

0,41

0,09

0,50

1h

8,26

1,73

9,99

7.

Foto sesija vai video
uzņemšana muzeja
teritorijā

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 9.§ 9.2.p.)

Ezernieku pagasta pārvaldes struktūrvienības
„Jaundomes muiža”
maksas pakalpojumu cenrādis
no 01.05.2015.

Nr.
1.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena
(EUR)

Atlaides

-

-

bezmaksas
Dagdas novada
izglītības iestāžu
audzēkņiem – 50 %

Ieejas biļetes ekspozīciju
zālē:

1.1.

pirmsskolas vecuma bērniem

1.2.

bērniem un jauniešiem
līdz 19 gadiem

1 biļete

1,00

1.3.

pensionāriem un invalīdiem
(uzrādot apliecību)

1 biļete

1,00

1.4.

pārējām personām

1 biļete

2,00

1.5.

"Ģimenes biļete"
1 biļete

5,00

1 biļete

5,00

1h

7,00

(1-2 pieaugušie un 1-3 bērni
vai daudzbērnu ģimene)
1.6.

"Vienotā biļete"
(Muzeja "Andrupenes lauku
sēta", "Jaundomes muižas"
ekspozīciju zāles un VIKC
"Ķepa" apmeklējums)

2.
2.1.

Telpu un inventāra noma:
izglītojošu u.c. publisku
pasākumu rīkošanai

2.2.

2.3.

izklaides, svinīgu un citu
pasākumu rīkošanai (kāzas,
dzimšanas dienas u.c.)

inventāra noma

līdz 4 h

20,00

līdz 8 h

40,00

par katru
nākamo h

5,00

1 pasākums

5,00

1 personai

1,50

(trauku u.c. galda servēšanas
piederumu komplekts)
3.

Degustācijas:

4.

Kāzinieku uzņemšana:

4.1.

līdz 60 cilvēkiem

1 grupa

40,00

4.2.

virs 60 cilvēkiem

1 grupa

50,00

5.

Ekskursijas vadīšana:
(ar izglītojošu programmu
ekspozīciju zālē vai iestādes
teritorijā)

5.1.

grupā līdz 10 cilvēkiem

1 grupa

5,00

5.2.

grupā virs 10 cilvēkiem

1 personai

0,50

1h

10,00

6.

Foto sesija vai video
uzņemšana muižas teritorijā

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 13.§)

Pašvaldības telpu Dīķu ielā 1, Dagdā,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2015.gada 18.marta Dagdas novada domes „Par
pašvaldības telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas izsoli” (protokols Nr.4, 13.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt - konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
telpu ar kopējo platību 26,6 m2 un zemesgabala 103/298 domājamās daļas ar kadastra
apzīmējumu Nr. 6009 001 0288 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 telpām, tiek
atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst telpu nomas tiesības uz 3 (trīs) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir telpas, kas atrodas Dīķu ielā 1, Dagdā, (26.6 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 11,44 - mēnesī.
2.3. Izsoles solis - EUR 0,50.
2.4. Izsoles objekta cenā nav iekļauts PVN 21%.
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.
3.2. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.3. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā
nodrošinājuma nauda EUR 15 apmērā un dalības maksa EUR 10 apmērā, ieskaitot to
Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV72UNLA0050018182302, ar atzīmi „Par dalību telpu Dīķu ielā 1, Dagdā, nomas
tiesību izsolē”.
3.4. 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.
3.5. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu).
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4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2015.gada 27.marta plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4,
Dagdā, tālr. 65681434.
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.
4.3.2. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona,
kurai nav paraksta tiesību;
4.3.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.4. 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 2015.gada 27.marta 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.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole notiek 2015.gada 27.martā plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā
4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
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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;
7.1.4. ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
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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.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu septiņu darbadienu
laikā paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.
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 vietnieks

R.Azins
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Nedzīvojamo telpu
NOMAS LĪGUMS Nr._____________
Dagdā

2015.gada ………….

Dagdas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000041224, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Pauliņa personā, kas darbojas
pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukta – Iznomātājs, no vienas puses
un
…………….., ., …………………., turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, no otras puses,
pamatojoties uz Dagdas novada domes 18.03.2015. sēdes lēmumu „……………..” (sēdes
prot.Nr…., ...§), noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:
I LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.

2.
3.

Iznomātājs, uz laiku no 2015.gada ………… līdz 201..gada …….., nodod nomā un
Nomnieks pieņem nomas lietošanā daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Dīķu ielā 1, Dagdā - telpas ar kopējo platību 26,6 m2 (turpmāk tekstā sauktas Telpas), un
zemesgabala 103/298 domājamās daļas, kad.Nr.6009 001 0288, (turpmāk tekstā saukts
Zemesgabals) kurpnieka pakalpojumu sniegšanai.
Telpas un Zemesgabals tiek nodoti Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas
dienā un ir iezīmētas telpu plānā (Pielikums Nr.1).
Iznomātāja īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā, reģistrētas
Krāslavas zemesgrāmatu nodaļas Dagdas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000
0006 8657, žurnāla Nr.300000253240, datums:17.05.2002., lēmuma datums:20.05.2002.
II NORĒĶINU KĀRTĪBA

Nomnieks maksā Iznomātājam Telpu nomas maksu 0,… EUR/m2 mēnesī, kas sastāda
EUR … (………..) + PVN mēnesī.
5. Telpu nomas maksu par tekošo mēnesi, pamatojoties uz Iznomātāja piestādītu rēķinu,
Nomnieks pārskaita uz līgumā norādīto Iznomātāja bankas kontu līdz nākošā mēneša 10.
datumam.
6. Nomnieks maksā Iznomātājam Zemesgabala nomas maksu 1.5% apmērā no
Zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā EUR 9,68 (deviņi euro un 68 euro
centi) gadā.
7. Zemesgabala nomas maksu par tekošo gadu, pamatojoties uz Iznomātāja piestādīto
rēķinu, Nomnieks pārskaita uz līgumā norādīto Iznomātāja bankas kontu līdz kārtējā
gada 1.jūnijam.
8. Par katru nomas maksas samaksas termiņa nokavējuma dienu tiek aprēķināta soda nauda
0.5% apmērā no parāda summas.
9. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un par
zemi, pamatojoties uz maksāšanas paziņojumiem, likumā noteiktajos samaksas
termiņos.
10. Nomas maksā nav iekļauta maksa par patērēto elektroenerģiju, telpu apkuri, ūdeni,
kanalizāciju, sakaru pakalpojumiem, ēkas ārējās teritorijas kopšanu un sadzīves
atkritumu izvešanu, par kuriem Nomnieks maksā, pamatojoties uz noslēgtajiem
līgumiem ar pakalpojumu sniedzēju.
4.

1

11. Par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju Nomnieks norēķinās patstāvīgi ar IK
“Modes”, reģ.Nr.41502029586, Dīķu ielā 1A-2, Dagdā, pēc kontrolskaitītāja
rādījumiem, saskaņā ar Nomnieku un IK “Modes” noslēgto vienošanos.
III NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
12. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti Līguma
1.punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida
piekrišana.
13. Nomniekam ir jāapmaksā nomas maksa saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
14. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo
teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
15. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumi,
kā arī Iznomātāja norādījumi.
16. Ja Telpās vai ēkā, kurā atrodas Telpas, notiek avārija vai rodas bīstama situācija,
Nomnieka pienākums ir nekavējoties par to informēt Iznomātāju.
17. Nomnieka pienākums ir novērst Telpās radušos bojājumus, ja tie radušies Nomnieka
vainas dēļ.
18. Ja Nomnieks nepilda 17. punktā noteikto pienākumu, Iznomātājs bojājumus novērš par
saviem līdzekļiem, iepriekš ar Nomnieku saskaņojot veicamo darbu izmaksas.
19. Nomniekam ir tiesības izvietot izkārtnes, reklāmas un citus paziņojumus ārpus Telpām ar
noteikumu, ka šīs izkārtnes, reklāmas vai citi paziņojumi nav pretlikumīgi vai labiem
tikumiem neatbilstoši. Pirms izkārtņu, reklāmas vai citu paziņojumu izvietošanas
Nomniekam iepriekš jāsaņem Iznomātāja rakstveida piekrišana.
20. Nomniekam ir tiesības izmantot ēkā, kurā atrodas Telpas, esošās koplietošanas telpas.
21. Bez Iznomātāja rakstveida atļaujas Nomnieks nedrīkst Telpas nodot apakšnomā trešajām
personām.
22. Atstājot Telpas sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Pušu vienpusēju atkāpšanos no
Līguma, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai
tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa
bojāšanas.
IV IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
23. Iznomātājs visu Līguma darbības laiku par saviem līdzekļiem uztur labā stāvoklī ēku,
kurā atrodas Telpas, tajā esošās koplietošanas telpas, kā arī ūdensapgādes, kanalizācijas,
siltumapgādes un elektroapgādes komunikācijas.
24. Iznomātājs nepieciešamības gadījumā savlaicīgi un pilnā apjomā nodrošina attiecīgos
remontdarbus ar mērķi nodrošināt Telpas ar visām komunikācijām (apkure,
elektroapgāde utml.).
25. Iznomātājs apņemas nodrošināt netraucētu Nomnieka darbību Telpās, tajā skaitā no trešo
personu puses, un iepazīstināt Nomnieku ar visiem Telpu lietošanas un izmantošanas
noteikumiem, un prasībām.
26. Iznomātājam ir tiesības sniegt Nomniekam norādījumus attiecībā uz sanitārtehnisko
un/vai citu normu ievērošanu, kuras reglamentē Telpu lietošanu.
27. Jebkuru ārkārtēju apstākļu gadījumā, Iznomātājam kopā ar valsts policijas un
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem ir tiesības iekļūt Telpās, par ko
Iznomātājam nekavējoties jāinformē Nomnieks.
28. Ja ēkā, kurā atrodas Telpas, notiek avārija vai rodas avārijas situācija, Iznomātājs dara
visu nepieciešamo, lai iespējami ātrāk un kvalitatīvāk novērstu avārijas situāciju.
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V PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
29. Iznomātājs var vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā brīdinot par to Nomnieku 1
(vienu) mēnesi iepriekš, ja Nomnieks nepilda tam Līguma III. sadaļā noteiktos
pienākumus.
30. Iznomātājs var vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā brīdinot par to Nomnieku 1
(vienu) mēnesi iepriekš, ja Nomnieks atkārtoti bez pamata ir aizkavējis nomas maksu
vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.
31. Nomnieks var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to Iznomātāju 10
darba dienas iepriekš, gadījumā, ja:
31.1. Nomnieks uzskata, ka Telpas ir kļuvušas nepiemērotas to turpmākai izmantošanai
Līguma 1. punktā noteiktajam mērķim;
31.2. Iznomātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības;
31.3. Nomnieka tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā izmantot un rīkoties ar Telpām
jebkādā veidā ierobežo Iznomātājs vai citas trešās personas;
32. Nomnieks var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumā Nomnieka ietverto saistību izpilde ir
neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Nomnieka finansējuma samazinājumu, kā
arī sakarā ar Nomnieka reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Nomnieka saistību
pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts
Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
33. Puses var izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā pirms Līgumā noteiktā termiņa,
savstarpēji rakstveidā vienojoties.
34. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē otra Puse par
jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses, vai bankas konta
nomaiņu, par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, kā arī par saimnieciskās darbības
apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.
VI STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
35. Strīdi, domstarpības un pretrunas, kas rodas starp Pusēm Līguma nosacījumu izpildes
laikā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu
rezultātā, Puses var vērsties tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
36. Puses par Līguma saistību neizpildi atbild saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
VII NOBEIGUMA NOTEIKUMI
37. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstveidā, tie ir
pievienojami Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
38. Iznomātājs garantē, ka tam ir visas tiesības un attiecīgas pilnvaras, lai noslēgtu šo
Līgumu.
39. Pušu kontaktpersonas:
39.1. Iznomātāja kontaktpersona: Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars
Pauliņš, tel.29192507, e-pasts ivars.paulins@dagda.lv;
39.2. Nomnieka kontaktpersona: …………………..
40. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi, Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks
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uzskatīta, ja tā tiks nosūtīta rakstveidā uz Līguma sadaļā „VIII PUŠU REKVIZĪTI”
norādītajām adresēm.
41. Jautājumos, ko neparedz Līguma nosacījumi, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
42. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā. Katra
Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
VIII PUŠU REKVIZĪTI
Iznomātājs
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
Adrese: Alejas iela 4, Dagda,
LV-5674
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV72UNLA0050018182302
Tālrunis: 656 81734
e-pasts: dome@dagda.lv

Nomnieks

____________________/I.Pauliņš/
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Pielikums Nr.1
.

Nomniekam iznomātās telpas 26,6 m2 platībā

Iznomātājs

Nomnieks

Dagdas novada pašvaldība
izpilddirektors:
______________________
I.Pauliņš

__________________________.

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

Dagdā
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18. marta sēdē
(protokols Nr.4, 14.§)

NOTEIKUMI
„Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā
rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.
2.

3.
4.
5.
6.

I.Vispārīgie jautājumi
Noteikumi attiecināmi uz Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes
reformas laikā rīcībā esošu zemes gabalu iznomāšanu.
Šie noteikumi neattiecas uz zemēm, kuras zemes reformas laikā saskaņā ar LR likumu
“Par valsts un pašvaldības īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās”
ierakstāmas Zemesgrāmatā uz valsts vārda, zemes vienībām par kurām nomas līgumus
slēdz, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, zemesgabali,
kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.
Nomnieki var būt juridiskas un fiziskas personas.
Par iznomātās zemes platības un tai pieguļošās teritorijas uzturēšanu kārtībā rūpējas
nomnieks.
Par katru iznomājamo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Pašvaldība informāciju par iznomājamiem zemesgabaliem publicē Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv un izliek redzamā vietā Dagdas novada pašvaldības
un pagastu pārvalžu telpās.

II. Zemes iznomāšanas kārtība
7. Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
7.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā
zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes
nomāšanas laikā plānotā darbība;
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7.2. juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums,
juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala adrese, platība,
kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība,
kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.
8. Ja uz vienu un to pašu zemes gabalu pretendē vairāki zemes pieprasītāji, pašvaldība rīko
nomas tiesību izsoli, solīšanu sākot no nomas maksas apmēra, kuru nosaka 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu.
9. Izsoles noteikumus izstrādā un izsoli organizē Dagdas novada pašvaldības domes
izveidota komisija. Izsoles noteikumos ietver šādu informāciju:
9.1. vispārīgu informāciju par iznomājamo zemes vienību (tās atrašanās vietu, zemes
lietošanas mērķī);
9.2. prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju;
9.3. pretendenta tiesības un pienākumus;
9.4. izsoles soli;
9.5. institūciju, kas apstiprina izsoles rezultātus un kurai var apstrīdēt vai iesniegt
sūdzību par izsoles rīkotāju darbībām.
10. Zemes nomas līgums netiek slēgts ar fizisku vai juridisku personu, kam Dagdas novada
pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi.
11. Nomniekam mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas jānoslēdz nomas līgums.
12. Ja nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma noslēgšanai, lēmums par
zemes iznomāšanu nav spēkā.
13. Nomniekam nav tiesību iznomāto zemes gabalu nodot apakšnomā citām personām.
14. Zemes nomas līguma neatņemama sastāvdaļa ir zemes gabala skice vai robežu plāns.
Robežu plāna izgatavošanas izdevumus sedz nomnieks.
15. Zemes gabalu uzskaiti, apsekošanu un šo noteikumu ievērošanas kontroli veic augstāk
minētā Dagdas novada pašvaldības domes izveidota komisija.
16. Līguma saistību izpildi par nodokļu un nomas maksas iekasēšanu kontrolē Dagdas novada
pašvaldības Finanšu nodaļa.
17. Līguma termiņš var tikt pagarināts, nomniekam iesniedzot iesniegumu pašvaldībā ne
vēlāk kā mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
III. Norēķinu kārtība
18. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
19. Ja mainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tas neatbilst lietošanas mērķim, kas
bija noteikts zemesgabala nomas maksas noteikšanai, tiek grozīta zemesgabala nomas
maksa. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad mainījies nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
IV. Noslēguma jautājumi
20. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Dagdas novada pašvaldības domes sēdē.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 9.§ 9.3.p.)

Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles
maksas pakalpojumu cenrādis
no 01.05.2015.

Nr.
1.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena
(EUR)

Atlaides

-

-

bezmaksas

Dagdas novada
izglītības iestāžu
audzēkņiem – 50 %

Ieejas biļetes izstāžu zālē:

1.1.

pirmsskolas vecuma
bērniem

1.2.

bērniem un jauniešiem
līdz 19 gadiem

1 biļete

1,00

1.3.

pensionāriem un invalīdiem
(uzrādot apliecību)

1 biļete

1,00

1.4.

pārējām personām

1 biļete

2,00

1.5.

"Ģimenes biļete"
(1-2 pieaugušie un 1-3 bērni
vai daudzbērnu ģimene)

1 biļete

5,00

1 biļete

5,00

1.6.

"Vienotā biļete"
(Muzeja "Andrupenes lauku
sēta", "Jaundomes muižas"
ekspozīciju zāles un VIKC
"Ķepa" apmeklējums)

2.

Telpu un inventāra noma:

2.1.

izglītojošu u.c. publisku
pasākumu rīkošanai

1h

7,00

2.2.

izklaides, svinīgu un citu

līdz 4 h

20,00

pasākumu rīkošanai (kāzas,
dzimšanas dienas u.c.)

2.3.

40,00

par katru
nākamo h

5,00

1 pasākums

5,00

inventāra noma
(trauku u.c. galda servēšanas
piederumu komplekts)

3.

līdz 8 h

Degustācijas:

3.1.

ar pilnu sortimentu

1 personai

6,00

3.2.

ar daļēju sortimentu

1 personai

3,00

4.

Ekskursijas vadīšana
(ar izglītojošu programmu
izstāžu zālē vai iestādes
teritorijā - "Meža taka",
"Bebra novērošana")

4.1.

grupā līdz 10 cilvēkiem

1 grupa

5,00

4.2.

grupā virs 10 cilvēkiem

1 personai

0,50

1h

10,00

5.

Foto sesija vai video
uzņemšana iestādes
teritorijā

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2015.gada 18.marta sēdē
(protokols Nr.4, 9.§ 9.4.p.)

Daudzfunkcionālās iekārtas “Xerox WC 5022N”
maksas pakalpojumu cenrādis
no 01.04.2015.
(Projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā” ietvaros)

Nr.

1.

2.

3.

Lapas
formāts

Mērvienība

Cena (EUR)*

1.1. kopēšana uz vienas puses

A4

1 lpp.

0,05

1.2. kopēšana uz abām pusēm

A4

1 lp.

0,07

1.3. kopēšana uz vienas puses

A3

1 lpp.

0,10

1.4. kopēšana uz abām pusēm

A3

1 lp.

0,15

1.1. izdruka uz vienas puses

A4

1 lpp.

0,05

1.2. izdruka uz abām pusēm

A4

1 lp.

0,07

1.3. izdruka uz vienas puses

A3

1 lpp.

0,10

1.4. izdruka uz abām pusēm

A3

1 lp.

0,15

A4; A3

1 lpp.

0,05

Pakalpojuma nosaukums

Kopēšana (melnbalta):

Izdruka no datora (melnbalta)

Skenēšana

* Ja iestāde (pagasta pārvalde) ir reģistrēta VID kā PVN maksātājs, pakalpojuma cenā iekļauts
PVN.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

R.Azins

