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. 14

2016.gada 22.decembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Inese Plesņa, Maija Ļevkova, Olga Golube (līdz
plkst. 17:35), Raimonds Nipers, Raitis Azins, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:10), Viktors
Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators Artjoms Gekišs, ekonomiste Ināra
Tukiša, nodokļu administratore Jolanta Pauliņa, juriskonsults Jānis Stikuts, zemes lietu
speciālists Juris Priluckis, VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns, VSPC “Dagda” galvenā
grāmatvede Vivina Geikina, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs, Andrupenes pagasta
pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Bērziņu pagasta
pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Asūnes pagasta
pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure.
Citas personas: Interneta vietnes www.dagdainfo.net, laikraksta “Ezerzeme” korespondente
Elizabete Viļuma-Gražule.
Nepiedalās –
5 deputāti: Sandra Viškure (slimības dēļ), Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Anatols
Viškurs (ģimenes apstākļu dēļ), Aleksandrs Gžibovskis (ģimenes apstākļu dēļ), Irēna
Gžibovska (ģimenes apstākļu dēļ).
Domes priekšsēdētājas vietnieks R.Azins ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu
“Par adreses piešķiršanu”.
Deputāts A.Plotka ierosina izslēgt no darba kārtības 15.jautājumu “Par telpu nomas līguma
slēgšanu ar SIA “Ūzoleņi”, jo ir prettiesiski slēgt līgumu juridiski neeksistējošas iestādes
uzturēšanai.
V.Stikuts piebilst, ka novada bibliotēku akreditācija notika septembrī, ir pagājis laiks un
Dagdas pagasta bibliotēka joprojām darbojas neakreditēta.
I.Plesņa paskaidro, ka Dagdas pagasta tautas bibliotēka kā iestāde nav likvidēta, to var izdarīt
tikai dibinātājs jeb šajā gadījumā Dagdas novada pašvaldības dome.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts), Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu:
31. Par adreses piešķiršanu.
Darba kārtība :
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu novembrī
– decembrī.
2. Par pašvaldības dalību pasākuma “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektā.
3. Par pašvaldības dalību pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektā.
4. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
6. Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksas
noteikšanu 2017.gadā.
7. Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
8. Par pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2017.gadā.
9. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.01.2017.
10. Par Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju, pievienojot Ezernieku
vidusskolai.
11. Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā.
12. Par Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2016” norises atbalstīšanu.
13. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
14. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju.
15. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ūzoleņi”.
16. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 12-4, Dagdā atsavināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoli.
18. Par automašīnas Opel Zafira izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par izlīguma slēgšanu ar SIA “Atrade”.
20. Par tirdzniecības kiosku Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību izsoli.
21. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
22. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
23. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
24. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
25. Par mantojuma zemes platības izmaiņu.
26. Par zemes nomas tiesību pāreju.
27. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
28. Par zemes gabala sadali.
29. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
30. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
31. Par adreses piešķiršanu.

1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
novembrī – decembrī
/Ziņo I.Pauliņš/
Atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par domes pieņemto
lēmumu izpildes gaitu un pašvaldības veikto darbu novembrī – decembrī. /Pārskata ziņojums
audioierakstā/
2. §
Par pašvaldības dalību pasākuma “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektā
/Ziņo A.Gekišs/
Izskatot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – SAM) trešās projektu iesniegumu atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības
programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumu
un izvērtējot pašvaldības un uzņēmēju iespējas nodrošināt nepieciešamos sasniedzamos
rādītājus un sakarā ar dalības apliecinājuma sniegšanu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Piedalīties projektā “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”, nosakot kā projekta darbības
teritoriju – Alejas ielu.
2. Nepiedalīties projektā “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai”
3. Aktualizēt Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam “Investīciju plānu”.
3. §
Par dalību pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektā
/Ziņo A.Gekišs/
Saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās” projektu pieteikumu konkursa nolikumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktu un Dagdas novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam Rīcības plāna mērķa M14:”Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura
vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to atjaunošanās spējas” uzdevumu U4:”Saglabāt
Īpaši Aizsargājamās dabas teritorijas”,

Atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta
mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”
5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektu pieteikumu konkursā ar projekta
pieteikumu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Ežezera krastos”
(turpmāk - Projekts), ietverot šādus objektus:
1.1. Jaundomes dabas takas izveidošana;
1.2. Ezernieku pludmales labiekārtošana;
1.3. Andzeļu pludmales labiekārtošana.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15% apmērā no
kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām un priekšfinansējumu 50% apmērā no
ERAF finansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
1.

4. §
Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances
/Ziņo J.Pauliņa/
Izskatījusi pašvaldības Finanšu nodaļas iesniegtos bezcerīgo debitoru sarakstus ar
lūgumu atļaut izslēgt no bilances parādus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 100.pantu, kurš paredz, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības
termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem
izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos izdevumos, ja uzkrājumu summa nav
pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
Atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Atļaut izslēgt no Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo debitoru
parādus saskaņā ar sarakstu :
Nr.
Iestādes nosaukums
p.k.
1. Dagdas novada pašvaldība
(Dagdas pilsēta, Dagdas pagasts)
1.pielikums
2. Asūnes pagasta pārvalde
2.pielikums
3.
4.
5.

Andrupenes pagasta pārvalde
3.pielikums
Bērziņu pagasta pārvalde
4.pielikums
Ezernieku pagasta pārvalde
5.pielikums

Parāda summa
(EUR)
1 437,09

Parāda veids
NĪN, zemes noma,
īres maksa, vecāku maksa

437,63

NĪN, īres maksa,
komunālie maksājumi,

682,47

NĪN, zemes noma,
vecāku maksa
NĪN

184,95
1 371,52

NĪN, zemes noma,
komunālie maksājumi

6.
7.
8.
9.

Konstantinovas pagasta pārvalde
6.pielikums
Ķepovas pagasta pārvalde
7.pielikums
Svariņu pagasta pārvalde
8.pielikums
Šķaunes pagasta pārvalde
9.pielikums
Kopā :

110,19

NĪN, zemes noma

145,02

NĪN, zemes noma

116,75

NĪN

183,43

NĪN, komunālie maksājumi

4 669,05

5. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J. P.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi R. Ž. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/849) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu J. P. adresē: “Samtenes”, c.Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. P. adresē: “Samtenes”, c.Ezernieki, Ezernieku
pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta
pakalpojuma maksas noteikšanu 2017.gadā
/Ziņo A.Badūns/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas
un pansionāta pakalpojuma izmaksas:
1.1. vienai personai mēnesī 450,00 EUR un vidēji dienā 14,79 EUR.
(1.pielikums: Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2017.gadā uz
1(vienu) personu)
1.2. vienai īpaši kopjamai personai, atbilstoši Bartela indeksam ar kopējo summēto līdz 5
punktiem – mēnesī 480,00 EUR un vidēji dienā 15,78 EUR.
(2.pielikums: Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2017.gadā uz
1(vienu) īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam (kopējais
summētais līdz 5 punktiem))

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 19.11.2015.
lēmumu “Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm
2016.gadā” (protokols Nr.15, 6.§).
7. §
Par grozījumiem pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
/Ziņo I.Tukiša; R.Nipers, V.Stikuts/
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā.
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā no 2017.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
8. §
Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un atalgojumu 2017.gadā
/Ziņo I.Tukiša; A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts, V.Krūmiņš, R.Azins/
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 5.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un
63.panta trešo daļu,
8.1. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
mēnešalgu 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).
8.2. par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts), atbilstoši likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam mēnešalgu 1 250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

8.3. par darba samaksu domes deputātiem
Atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš), „pret” –
nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti
A.Plotka, O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts, V.Višņevskis).
Lēmums par darba samaksu domes deputātiem nav pieņemts, jo par to nav nobalsojuši vairāk
nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
8.4. par darba samaksu domes pastāvīgo komisiju locekļiem
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2017.gada 1.janvāri noteikt Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju locekļiem
vienas darba stundas apmaksas likmi 5,84 EUR/h un darba samaksu par darbu
komisijā aprēķināt atbilstoši katra komisijas locekļa faktiski nostrādātajam laikam.
2. Maksimālais apmaksājamo stundu skaits vienam komisijas loceklim - 30 stundas mēnesī.
8.5. par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības izpilddirektoram
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš),
„pret” – 1 (V.Višņevskis), „atturas” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram
mēnešalgas likmi 1 275,00 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci euro 00 centi).
8.6. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
(direktoriem) un kapitālsabiedrības valdes loceklim
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri pašvaldības iestāžu vadītājiem (direktoriem) un
valdes loceklim sekojošas mēnešalgas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājam – EUR 1 220,00 ;
Dagdas novada Tautas nama direktoram – EUR 760,00 ;
PI „Pilsētsaimniecība” vadītājam – EUR 750,00 ;
Dagdas tūrisma informācijas centra vadītājam – EUR 720,00 ;
Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītājam – EUR 720,00 ;
Dagdas novada Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 700,00 ;
Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājam – EUR 650,00 ;
Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas vadītājam – EUR 630,00 , kas sastāda EUR 315,00

par 0,5 slodzēm;
9. SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim – EUR 960,00 .
8.7. par mēnešalgu noteikšanu Dagdas novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītājiem
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 2 (A.Plotka, O.Golube), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem
sekojošas mēnešalgas:
Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrupenes pagasta pārvaldes
vadītājs
Andzeļu pagasta pārvaldes
vadītājs
Ezernieku pagasta pārvaldes
vadītājs
Svariņu pagasta pārvaldes
vadītājs
Šķaunes pagasta pārvaldes
vadītājs
Bērziņu pagasta pārvaldes
vadītājs
Asūnes pagasta pārvaldes
vadītājs
Ķepovas pagasta pārvaldes
vadītājs
Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītājs

Iedzīvotāju
skaits uz
01.01.2016.

Algas
likme
(EUR)

1 801

1 080

1 200

969

739

516

1 020

950

Amata
likmju
skaits

Darba
samaksa
par amatu
(EUR)

0,6

648,-

0,4

432,-

0,6

612,-

0,4

408,-

0,6

570,-

0,4

380,-

0,8

704,-

0,2

176,-

1

800,-

880

800

8.8. par Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu sarakstiem un mēnešalgām no 2017.gada 1.janvāra
1. Kancelejas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts),
„pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 2 (O.Golube, R.Nipers), Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Apstiprināt Kancelejas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra.
2. Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas

atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers,), „atturas” – 1 (O.Golube), atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāti R.Azins, V.Stikuts.
Lēmums par Juridiskās nodaļas darbinieku amatalgām nav pieņemts, jo par to nav nobalsojuši
vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
3. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatu sarakstu un
mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 5 (M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
1 (A.Plotka), „atturas” – 3 (A.Platacis, O.Golube, V.Stikuts, ), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāts R.Nipers.
Lēmums par Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas darbinieku amatalgām nav
pieņemts, jo par to nav nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
4. Finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers,V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada
1.janvāra.

5. Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers), „atturas” – 2 (O.Golube, V.Stikuts), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no
2017.gada 1.janvāra.

6. Būvvaldes darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Būvvaldes darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra.

7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas

atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada
1.janvāra.

8. Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Vides un tautsaimniecības nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no
2017.gada 1.janvāra.

9. Saimnieciskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Apstiprināt Saimnieciskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada
1.janvāra.

10. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 5 (A.Platacis, M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – 2
(A.Plotka, R.Nipers), „atturas” – 3 (O.Golube), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāti I.Plesņa, V.Višņevskis.
Lēmums par Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieku amatalgām nav pieņemts, jo par
to nav nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
11. Folkloras centra darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers), „atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Apstiprināt Folkloras centra darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas no 2017.gada
1.janvāra.

12. Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 5 (M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts), „atturas” – 2 (A.Platacis, O.Golube).
Lēmums par Sociālā dienesta darbinieku amatalgām nav pieņemts, jo par to nav nobalsojuši
vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
13. Bāriņtiesas darbinieku amatu sarakstus un mēnešalgas
atklāti balsojot: „par” – 5 (M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
2 (A.Plotka, R.Nipers), „atturas” – 2 (O.Golube, V.Stikuts), atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāts A.Platacis.
Lēmums par Bāriņtiesas darbinieku amatalgām nav pieņemts, jo par to nav nobalsojuši vairāk
nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem.
Pielikumā: Amatu saraksti uz 3 lapām.
9. §
Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.01.2017.
/Ziņo I.Tukiša; V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6., 24. un 44.punktu, kā arī pašvaldības 18.08.2016. noteikumiem “Par valsts
budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāts R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar
2017.gada 1.janvāri:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Amata nosaukums

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Dagdas vidusskolas direktors
Ezernieku vidusskolas direktors
Andrupenes pamatskolas
direktors
Andzeļu pamatskolas direktors
Asūnes pamatskolas direktors
Šķaunes pamatskolas direktors
Konstantinovas sākumskolas

390
151
63

1 200
1 160
900

1
0,69
0,7

Darba
samaksa par
amatu
(EUR)
1 200,800,40
630,-

47
46
37
27

900
900
900
900

0,5
0,5
0,4
0,3

450,450,360,270,-

direktors
2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar
2017.gada 1.janvāri:
Amata nosaukums

2.1.

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

96

1 150

Aleksandrovas
internātpamatskolas
direktors

Amata Piemaksa par
likmju darbu īpašos
skaits
apstākļos,
20% (EUR)
1

230

Darba
samaksa
(EUR)

1 380,-

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu
ar 2017.gada 1.janvāri:
Amata nosaukums

3.1.
3.2.

Dagdas Mūzikas un mākslas
skolas direktors
Dagdas novada Sporta skolas
direktors

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

144

950

1

117

950

1

Darba
samaksa par
amatu
(EUR)
950,950,-

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar
2017.gada 1.janvāri:
Amata nosaukums

4.1.

4.2.

4.3.

Dagdas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte”
vadītājs
Andrupenes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes “Avotiņš”
vadītājs
Ezernieku pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājs

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba
samaksa par
amatu
(EUR)

139

950

1

950,-

31

900

0,4

360,-

39

900

0,2

180,-

10. §
Par Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju,
pievienojot Ezernieku vidusskolai
/Ziņo I.Pauliņš/
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Dagdas
novadā un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1)punktu, 30.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 1)punktu, 23.panta otro un piekto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis),
„pret” – 3 (A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts), „atturas” – 1 (A.Platacis), Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Likvidēt Dagdas novada pašvaldības iestādi “Ezernieku pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde” (reģistrēta kā struktūrvienība VID Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu
90000019384 un Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4201900589), pievienojot to Dagdas
novada pašvaldības iestādei “Ezernieku vidusskola” (reģistrēta kā struktūrvienība VID
Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000019365 un Izglītības iestāžu reģistrā ar
Nr.4213900572).
2. Noteikt, ka Ezernieku vidusskola ir Ezernieku pagasta PII funkciju, saistību, mantas,
finanšu līdzekļu, dokumentu un arhīva pārvaldības pārņēmēja.
3. Noteikt, ka Ezernieku PII likvidācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam.
4. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai organizēt šī lēmuma
saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
5. Izveidot Ezernieku PII likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča
Komisijas locekļi:
Ezernieku vidusskolas direktors Aleksandrs Gžibovskis;
Ezernieku pagasta PII pedagogs Inese Marģeviča;
Ezernieku pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Anna Dunovska;
Ezernieku pagasta pārvaldes sekretāre Sanita Karpoviča.
6. Uzdot komisijai nodrošināt Ezernieku pagasta PII materiālo vērtību inventarizāciju, arhīva
un lietvedības nodošanu, koordinēt likvidācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās
darbības likvidācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un
termiņā.
7. Ezernieku pagasta PII vadītāja amata pienākumu izpildītājam A.Gžibovskim līdz
2017.gada 31.janvārim informēt izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un viņu
vecākus par izglītības iestādes likvidāciju, pievienojot to Ezernieku vidusskolai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram.
11. §
Par grozījumiem Ezernieku vidusskolas nolikumā
/ Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Apstiprināt Grozījumus Ezernieku vidusskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
12. §
Par Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2016” norises atbalstīšanu
/Ziņo R.Azins/

Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 200 euro
gada balvas „Boņuks 2016” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks
Rēzeknē, 2017.gada 26.februārī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Atbalstīt Latgales vēstniecības GORS organizēto Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks
2016” pasniegšanas ceremonijas norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,- (divi
simti euro).
2. Paredzēt pašvaldības 2017.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 200 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim.
13. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
Atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav.
13.1. īres līguma pagarināšana V. Č.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. Č., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 10, Konstantinovā līdz
2017.gada 30.jūnijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. Č..
13.2. īres līguma pagarināšana V. A.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. A. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 11, Konstantinovā līdz
2017.gada 31.decembrim.

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. A..
13.3. īres līguma pagarināšana S. L.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. L., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. L. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 12, Konstantinovā līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar S. L..
13.4. īres līguma pagarināšana R. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. G., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 14, Konstantinovā līdz
2017.gada 31.decembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar R. G..
13.5. īres līguma pagarināšana T. J.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T. J., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt T. J. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 15, Konstantinovā līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar T. J..
13.6. īres līguma pagarināšana U. V.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu U. V., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt U. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 17, Konstantinovā līdz
2017.gada 31.decembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar U. V..
13.7. īres līguma pagarināšana I. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli “Bukmuiža”-2, Ezerniekos līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar I. P..
13.8. īres līguma pagarināšana R. F.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. F., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. F. īres līgumu uz dzīvokli “Bukmuiža”-3, Ezerniekos līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar R. F..
13.9. īres līguma pagarināšana I. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. K., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt I. K. īres līgumu uz dzīvokli Alejas ielā 34 - 5, Dagdā līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu ar I. K..
13.10. īres līguma pagarināšana I. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli Skolas ielā 1 - 4, Dagdā līdz 2017.gada
31.decembrim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu ar I. P..
13.11. dzīvokļa izīrēšana A. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decemmbra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A. B., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt A. B. pašvaldības dzīvokli Konstantinovas pagastā, Nartišos, “Līkloču mājas”10 (2-istabu, ar daļējām ērtībām) uz 1 (vienu) gadu – no 2017.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.decembrim.
2. Uzlikt par pienākumu A. B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Līkloču mājas”-10,
Nartiši, Konstantinovas pag., Dagdas nov.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar A. B..
13.12. dzīvokļa izīrēšana J. M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decemmbra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu J. M., 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,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt J. M. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, “Dzintari”-18 (2-istabu, ar ērtībām) uz 6
(sešiem) mēnešiem – no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzlikt par pienākumu J. M. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Dzintari”-18, Šķaune,
Šķaunes pag., Dagdas nov.

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar J. M..
13.13. dzīvokļa apmaiņa J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 6.decemmbra lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu J. V., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut J. V. veikt dzīvokļa Šķaunē, “Kaimiņi”-12 (2-istabu, ar ērtībām) apmaiņu pret
dzīvokli “Kaimiņi”-2 (3-istabu, ar ērtībām).
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar J. V. uz 1 (vienu) gadu – no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Uzlikt par pienākumu J. V. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Kaimiņi”-2, Šķaune,
Šķaunes pag., Dagdas nov.
14. §
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju
/Ziņo I.Pauliņš/
Lai Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu veiktu atbilstoši Eiropas
standartiem, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Atcelt ar 2016.gada 31.decembri Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra lēmuma
“Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju” 2.punktu (prot. Nr.15, 19.§).
2. Ar 2017.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanā pielietot
VAS "Latvijas valsts ceļi" apstiprināto (aktuālo) Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās
specifikācijas.
(Ceļu specifikācijas pieejamas LVC mājaslapā: lvceli.lv/files/Specifikacijas)
15. §
Par telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ūzoleņi”
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts, A.Plotka; I.Plesņa/
Sakarā ar to, ka Dagdas pagasta Tautas bibliotēka izvietota ēkā pēc adreses „Šūpoles”,
Ozoliņi, Dagdas pagastā, lai nodrošinātu Dagdas pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas
pakalpojumu un publiskā interneta pieejamību, ņemot vērā ka š.g. novembrī ēka tika pārdota
SIA “Ūzoleņi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – 3 (R.Nipers, A.Plotka,V.Stikuts), „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ :

1. Slēgt līgumu ar SIA „Ūzoleņi”, reģ. Nr.41503050536, juridiskā adrese: “Dižskabarži”-7,
Vecdome, Dagdas nov., par telpu Nr. 9., 19., 20., 21., 23., ar kopējo platību 62,20 m², pēc
adreses: „Šūpoles”, Ozoliņi, Dagdas pag., nomu uz 2 mēnešiem – no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 28.februārim – par maksu 2,00 EUR/m² (t.sk. PVN) mēnesī,
kurā iekļauta maksa par elektroenerģiju, telpu apkuri, ūdensvada un kanalizācijas
lietošanu, ēkas ārējās teritorijas kopšanu.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt telpu nomas līgumu ar SIA
„Ūzoleņi”.
16. §
Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 12-4, Dagdā atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar J. B. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu – pašvaldībai
piederošo dzīvokli Alejas ielā 12-4, Dagdā, kadastra Nr.60099000391, ņemot vērā to, ka
minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Stikuts), atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāti R.Nipers, A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli Alejas ielā 12-4, Dagdā, ar kadastra Nr.
60099000391 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 215/1177 kopīpašuma domājamās
daļas.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raimonds NIPERS – domes deputāts;
 Aivars PLOTKA – domes deputāts;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
17. §
Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un
otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, atklāti balsojot:
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā
2016.gada 5.decembra izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā izsoli,
pazeminot izsoles sākumcenu par 40% no nosacītās cenas ( EUR 17 700), nosakot izsoles
sākumcenu EUR 10 620,00.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,

izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
18. §
Par automašīnas Opel Zafira izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā 2016.gadā 12.decembrī notikušās kustamās mantas – automašīnas Opel
Zafira izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt 2016.gada 12.decembrī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas –
automašīnas Opel Zafira, pārdošanu J. B. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 700,00
(septiņi simti euro un 00 euro centi).
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt kustamās
mantas – automašīnas Opel Zafira – pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par izlīguma slēgšanu ar SIA “Atrade”
/Ziņo I.Pauliņš/
Latgales apgabaltiesā tiek skatīta lieta, kas ierosināta pēc SIA “Atrade” iesniegtā
pieteikuma par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu. Starp Dagdas novada
pašvaldību un SIA “Atrade” ir panākta vienošanās par gatavību noslēgt izlīgumu, puses
konceptuāli piekrīt sagatavotajam izlīguma projektam, par ko ir informēta arī tiesa.
2016.gada 6.decembrī notikušajā tiesas sēdē tiesa lūdza Dagdas novada pašvaldību
apstiprināt izlīgumu pašvaldības domē. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)
punktā noteikts, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās domes
pārziņā.
Ievērojot augstākminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo
daļu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist slēgt izlīgumu ar SIA „Atrade” atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam
izlīguma projektam. /Pielikumā uz 3 lp./
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt izlīgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par tirdzniecības kiosku Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/

Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par zemes gabala 436 m2 platībā
Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, nomas līguma pagarināšanu ar mērķi iznomāt uz tā esošos
tirdzniecības kioskus.
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” 7.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāts A.Platacis, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma – 6 (sešu) atsevišķu tirdzniecības kiosku, kas
atrodas Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu vienam tirdzniecības kioskam – 10 EUR (desmit
euro) bez PVN mēnesī.
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomniekam jāmaksā iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, nomas maksa par tirdzniecības kioska daļai
piesaistītā zemesgabala nomu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, nekustamā īpašuma
nodokli, kā arī maksa par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Aivars PLATACIS – domes deputāts;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par tirdzniecības kiosku Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību
mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.
21. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
21.1. “Badūni”, Andrupenes pagastā
Izskatot A. B., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. G. (pilnvara Nr.2676, izdevis
zvērināts notārs Sandra Jakušenoka 2016.gada 12.jūlijā), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
02.12.2016.) par īpašuma “Badūni” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Badūni”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 006 0104,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Badūni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
006 0103 (3,0 ha) nosaukumu “Neaizmirstules”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā

īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2 “Stiebriņi", Andrupenes pagastā
Izskatot M. K. un I. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.11.2016.) par īpašuma
“Stiebriņi” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Stiebriņi”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 005 0053,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Stiebriņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
005 0053 (14,1 ha) nosaukumu “Vēveri”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0053 un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 6042 005 0053 002, 6042 005 0053 003, 6042 005 0053 004, 6042 005 0053
005, 6042 005 0053 006, 6042 005 0053 007, 6042 005 0053 008, 6042 005 0053 009,
6042 005 0053 010, 6042 005 0053 011, 6042 005 0053 017 noteikt adresi “Vēveri”,
Andrupenes pag., Dagdas nov.
4. Būvei ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0053 001 noteikt adresi “Stiebriņi”, Andrupenes
pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.3. “Mazzeltiņi”, Andrupenes pagastā
Izskatot Ē. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.12.2016.) par īpašuma “Mazzeltiņi”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Mazzeltiņi”, Andrupenes pagastā, kadastra Nr.6042 007 0107,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Mazzeltiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6042 007 0107 (5,7 ha) nosaukumu “Mežgrāvji 1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.4. “Priedīši”, Ezernieku pagastā
Izskatot I. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.12.2016.) par īpašuma “Priedīši”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Priedīši”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 005 0143, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Priedīši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
005 0221 (4,8 ha) nosaukumu “Somiņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.5. “Brīvība”, Dagdas pagastā
Izskatot SIA “Brīvība”, reģ.Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”, Ozoliņi,
Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.12.2016.) par īpašuma
“Brīvība” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Brīvība”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 004 0256, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Brīvība” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
001 0197 (1,1195 ha) nosaukumu “Šūpoles”, pievienojot to pie būvju īpašuma “Šūpoles”,
kadastra Nr.6054 501 0197.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūves zeme, kods 0908.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
22.1. īpašumam “Caunes”, Dagdas pagastā
Izskatot A. M., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv arī īpašuma “Caunes” līdzīpašnieci I.
M., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.12.2016.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Caunes”,
Dagdas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6054 001 0146, ko veica sertificēta

zemes ierīkotāja Marina Sisojeva, sertifikāts BA Nr.528, saskaņā ar 2016.gada
29.novembrī veiktajiem grozījumiem projekta grafiskajā daļā :
1.1. izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0268 (projektētā platība
0,17 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Ceļa mājas” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūves zeme, kods 0801. Būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 6009 002 0023 015, 6009 002 0023 016 saglabāt adresi “Ceļa mājas”,
Dagdas pag., Dagdas nov.;
1.2. izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0269 (projektētā platība
1,35 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Delve” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, kods 1001. Būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 6009 002 0023 006, 6009 002 0023 011, 6009 002 0023 014 un 6009 002
0023 017 saglabāt adresi “Delve”, Dagdas pag., Dagdas nov.;
1.3. izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0270 (projektētā platība
0,90 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Ceļinieki” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, kods 1001. Būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0023 002, 6009 002 0023 003, 6009 002 0023 004,
6009 002 0023 005 un 6009 002 0023 010 saglabāt adresi “Ceļinieki”, Dagdas pag.,
Dagdas nov.;
1.4. izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0278 (projektētā platība
13,18 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Caunes” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem
6054 001 0146 001, 6054 001 0146 002, 6054 001 0146 003, 6054 001 0146 004 un 6054
001 0146 005 saglabāt adresi “Caunes”, Dagdas Muiža, Dagdas pag., Dagdas nov.
2. Atcelt Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra lēmumu “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Caunes”, Dagdas pagastā” (protokols Nr.10,
23.§).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
22.2. īpašumam “Litvīni”, Andrupenes pagastā
Izskatot SIA “Latvijasmernieks”, juridiskā adrese Dārzu iela 18, Rēzekne, iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 07.12.2016.), kā arī SIA “L-Gor” pilnvarotās personas Aivara Bižāna
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.12.2016.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Litvīni”,
Andrupenes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6042 001 0007, ko veica
sertificēta zemes ierīkotāja Maritana Gužva, sertifikāts BA Nr.181.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0157 (projektētā platība
10,1 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Litvīni” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.

3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0158 (projektētā platība
12,3 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Laukrozes” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.3. īpašumam “Ošlapas”, Svariņu pagastā
Izskatot SIA “Ametrs”, reģistrācijas Nr.42403021417, juridiskā adrese Krasta iela 6,
Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.12.2016.) un
pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ošlapas”,
Svariņu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6090 003 0003, ko veica sertificēta
zemes ierīkotāja Līga Romančuka, sertifikāts BA Nr.354.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 003 0139 (projektētā platība
5,0 ha) piešķirt īpašuma nosaukumu “Ošlapu mežs” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 003 0150 (projektētā platība
11,0 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Ošlapas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
23.1. ar A. R. Rēzeknes ielā 1, Dagdā
Dagdas novada pašvaldībā saņemts A. R. 20.12.2016. iesniegums ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par zemes gabalu Rēzeknes ielā 1, Dagdā, ar kadastra Nr. 6009 001
0350.
A. R. pieder ēkas ar kadastra apzīmējumiem 6009 001 003 2001, 6009 001 003 2002,
kuras atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Rēzeknes ielā 1, Dagdā, ar kadastra
Nr.6009 001 0350.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4.punktu, 7.2.
apakšpunktu un 7.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :

1. Iznomāt A. R. pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rēzeknes ielā 1, Dagdā, 1120 m2
platībā, ēku uzturēšanai (Pielikumā: Izdruka no kadastru kartes)
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
3. Noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 01.01.2017. un ir spēkā līdz 31.12.2021.
4. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
28 euro gadā.
5. Noteikt, ka nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos
nodokļus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.2. ar IU “Limarkse” Daugavpils ielā 8, Dagdā
Dagdas novada pašvaldībā saņemts IU “Limarkse”, reģistrācijas Nr.41502019075,
juridiskā adrese Tirgus iela 31, Dagda, 12.12.2016. iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes
nomas līgumu par zemes gabalu daļu Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kadastra Nr. 6009 001
0284.
IU “Limarkse” pieder ēka, kura atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala
Daugavpils ielā 8, Dagdā ar kadastra Nr. 6009 001 0284.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4.punktu, 7.2.
apakšpunktu un 7.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Iznomāt IU “Limarkse”, reģistrācijas Nr.:41502019075, juridiskā adrese Tirgus iela 31,
Dagda, daļu no pašvaldībai piederoša zemes gabalu Daugavpils ielā 8, Dagdā, 40 m2
platībā, ēkas uzturēšanai (Pielikumā: Izdruka no kadastru kartes)
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
3. Noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 01.01.2017. un ir spēkā līdz 31.12.2021.
4. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
28 euro gadā.
5. Noteikt, ka nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos
nodokļus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.3. ar L. Č. Daugavpils ielā 8, Dagdā
Dagdas novada pašvaldībā saņemts L. Č. 12.12.2016. iesniegums ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par zemes gabalu daļu Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kadastra Nr. 6009
001 0284.
L. Č. pieder ēka ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0284 003, kura atrodas uz
pašvaldībai piederoša zemes gabala Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kadastra Nr. 6009 001 0284.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4.punktu, 7.2.
apakšpunktu un 7.2 punktu, atklāti balsojot,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :

1. Iznomāt L. Č. daļu no pašvaldībai piederoša zemes gabalu Daugavpils ielā 8, Dagdā, 40
m2 platībā, ēkas uzturēšanai (Pielikumā: Izdruka no kadastru kartes)
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
3. Noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 01.01.2017. un ir spēkā līdz 31.12.2021.
4. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
28 euro gadā.
5. Noteikt, ka nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos
nodokļus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.4. ar z/s “Skudras” Konstantinovas pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības “Skudras”, reģistrācijas Nr.41501024191, juridiskā
adrese “Skudras”, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 25.11.2016) un 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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Skudras” zemes nomas tiesības no 2017.gada 1.janvāra
līdz 2019.gada 31.decembrim uz rezerves zemes fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6076 004 0404 (1,5 ha) lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumā
iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc likuma par rezerves
zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
2. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Skudras” zemes nomas tiesības no 2017.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 31.decembrim uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6076 004 0219 (0,4 ha) lauksaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu
1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar z/s “Skudras”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.5. ar I. G. Ezernieku pagastā
Izskatot I. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.11.2016) un 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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piešķirt I. G. zemes nomas tiesības uz no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.decembrim uz ¼ domājamo daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6056 004 0509 (0,9895 ha) dzīvokļa uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar

I. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības.
Nr.
p.k.

Pagasts

Zemes vienības statuss

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Andrupenes pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Dagdas pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts
Konstantinovas pagasts
Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 004 0151
6046 004 0305
6050 003 0136
6050 004 0184
6050 004 0390
6050 004 0412
6054 003 0143
6056 005 0071
6076 004 0126
6076 004 0201
6090 001 3375

Platība
1,0 (daļa no z.g.)
2,5
1,14
1,5
0,9
0,3
0,63
5,35 (daļa no z.g.)
0,52
0,8
2,9

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2017.gada
13.janvārim.
25. §
Par mantojuma zemes platības izmaiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot S. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.12.2016) par mantojuma zemes
piešķiršanu 11,8 ha apjomā, konstatēts:
- Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemes komisija ar 1997.gada 18.februāra lēmumu Nr.7 ir
atzinusi S. J. zemes īpašuma tiesības uz 11,8 ha zemes;
- saskaņā ar pašreizējiem Kadastra informācijas datiem, pašlaik S. J. lietošanā ir 3,0 ha
zemes Dagdas pagasta Dagdas Muižā un viņš lūdz piešķirt lietošanā visu mantojuma
zemi.
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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Papildināt S. J. mantojuma zemes sastāvu, nosakot, ka tajā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 0232 8,1 ha platībā.
2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme,
kods 0201.
3. Piešķirt S. J. mantojuma zemei īpašuma nosaukumu “Apšu mājas”.
4. Jautājumu par pārējās mantojuma zemes platības (3,7 ha) piešķiršanu risināt pēc
2018.gada 28.janvāra, kad būs izpildīti Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”
nosacījumi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0232 robežu shēmas uz
vienas lapas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot L. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.07.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu", zvērinātas notāres Kristīnes Loginas 20.09.2016. izdotu mantojuma
apliecību Nr.1987,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Izbeigt S. A. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042
008 0160 (1/14 d.d.), 6042 008 0207, 6042 008 0239 (1/16 d.d.), 6042 008 0277 un 6042
008 0282, sakarā ar viņa nāvi.
2. Piešķirt L. A. zemes nomas tiesības ar 2017.gada 1.janvāri uz zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumu 6042 008 0160 (1,5 ha, 1/14 d.d.), 6042 008 0207 (1,7 ha), 6042 008 0239
(0,2 ha, 1/16 d.d.), 6042 008 0277 (0,03 ha) un 6042 008 0282 (1,8 ha) līdz 2021.gada
31.decembrim lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar L.
A..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par grozījumiem zemes nomas līgumā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot V. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.11.2016.) un pamatojoties uz

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Samazināt ar 2017.gada 1.janvāri V. K. iznomātās zemes platību no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6056 003 0078 no 3,2 ha uz 1,4 ha.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu veikt grozījumus V. K. zemes
nomas līgumā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes gabala sadali
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281,
juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.12.2016.) par
zemes vienības sadali, konstatēts:
- AS “Latvijas valsts meži” lūdz sadalīt valstij piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6076 002 2162 (289,0 ha) Konstantinovas pagastā, atdalot no tās 0,64 ha lielu
platību variometra stacijas būvniecībai;
- zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana, tā nav reģistrēta Zemesgrāmatā.
Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punkts nosaka, ka līdz zemes pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes
robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība;
- Dagdas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5 "Par Dagdas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
daļu", paredz, ka sadalot mežsaimniecības zemi, minimālā jaunizveidojamā zemes gabala
platība ir 2,0 ha;
- Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1. punkts nosaka, ka prasības par zemes vienību
minimālo platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai
publiskās infrastruktūras nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.pantu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6076 002 2162 divos zemes gabalos: 0,64
ha un 288,36 ha.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar platību 0,64 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi valsts aizsardzības objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes
un soda izciešanas iestāžu apbūve, kods 0906, un piešķirt īpašuma nosaukumu
“Variometrs”.
3. Paliekošajai zemes vienībai ar platību 288,36 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
4. Izpildot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

29. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
29.1. P. R. Ezernieku pagastā
Izskatot P. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.11.2016.) un 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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri P. R. zemes nomas tiesības uz 0,12 ha lielu platību
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0509 Ezernieku pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29.2. Č. P. Dagdas pagastā
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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri Č. P. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumiem 6054 004 0207 (3,16 ha) un 6054 004 0208 (3,6 ha) Dagdas pagastā
sakarā ar viņas nāvi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
30.1. ar I. T. Andrupenes pagastā
Izskatot I. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.11.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644
"Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Pagarināt I. T. zemes nomas tiesības līdz 2026.gada 31.decembrim uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 006 0225 (2,6 ha), 6042 006

0299 (10,1 ha), 6042 006 0319 (1,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas
maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
2. Pagarināt I. T. zemes nomas tiesības līdz 2026.gada 31.decembrim uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 0066 (2,2 ha), 6042 005
0106 (0,58 ha) lauksaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar I. T..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.2. ar P. R. Ezernieku pagastā
Izskatot P. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.11.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Pagarināt P. R. zemes nomas tiesības līdz 2021.gada 31.decembrim uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0153 (17,92
ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
P. R..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.3. ar A. T. Ezernieku pagastā
Izskatot A. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.11.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Pagarināt A. T. zemes nomas tiesības līdz 2021.gada 31.decembrim uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 001 0101 3,8 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. T..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par adreses piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot SIA “VTV14” valdes locekļa V. B., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv
Izglītības un zinātnes ministriju (pilnvara Nr.01-24/125, izdevusi valsts sekretāre Līga Lejiņa
2016.gada 9.decembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.12.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.
punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0349 006 un 6009 002 0349 017, kas
atrodas nekustamā īpašumā, kadastra Nr.6009 502 0349, Brīvības ielā 3, Dagdā, piešķirt
adresi Brīvības iela 3F, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 18:45.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 27.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKA

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
2016.gada 22.decembra sēdē
(protokols Nr.14, 7.§)
GROZĪJUMI
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
(apstiprināts 2010.gada 12.janvāra sēdē, prot.Nr.1, 4.§ ) grozījumus – izteikt nolikuma 7.3
punktu šādā redakcijā:
“ 7.3. Dagdas novada pagasta pārvalžu vadītāju mēnešalgas nosaka dome, atkarībā no
deklarēto iedzīvotāju skaita attiecīgajā pagastā (pagastos) uz iepriekšējā gada 1.janvāri,
piesaistot pašvaldības izpilddirektora mēnešalgai un piemērojot sekojošus koeficientus:
Iedzīvotāju skaits
līdz 1 000

Koeficients
0.5 - 0.75

no 1001 līdz 1 500

0.76 – 0.80

virs 1 500

0.81– 0.85

Ja pagasta pārvaldes vadītājs vienlaicīgi (uz nepilnu amata slodzi) vada divas vai
vairākas pagasta pārvaldes, nosakot mēnešalgu, tiek piemērots koeficients ņemot vērā kopējo
iedzīvotāju skaitu attiecīgajās pagasta pārvaldēs. ”
2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 22.decembra sēdē
(protokols Nr.14, 8.§)

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas

no 01.01.2017.
1. Dagdas novada pašvaldības kancelejas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.

Kancelejas vadītājs
Sekretārs
Arhīvists
Klientu apkalpošanas speciālists
Kopā:

1
1
0,5
1
3,5

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

800,750,620,730,-

800,00
750,00
310,00
730,00
2 590,00

8
8
7
7

4. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finanšu nodaļas vadītājs
Galvenais grāmatvedis
Ekonomists
Galvenā grāmatveža vietnieks
Nodokļu administrators
Grāmatvedis
Kasieris
Kopā:

1
1
0,8
1
1
1
1
6,8

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

1080,1080,940,820,770,770,720,-

1080,00
1080,00
752,00
820,00
770,00
770,00
720,00
5 992,00

11
11
9
8
8
8
8

5. Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra

Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Nodaļas vadītājs
Projektu koordinators
Kopā:

Skaits

1
3
4

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

940,730,-

940,00
2 190,00
3 130,00

9
8

6. Dagdas novada būvvaldes
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Amata vienības nosaukums

Būvvaldes vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Būvinženieris
Vides dizainers
Kopā:

Skaits

0,6
0,8
0,4
1
1
3,8

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

970,970,800,650,580,-

582,00
776,00
320,00
650,00
580,00
2 874,00

12
12
10
7
7

7. Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

1.
2.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
vietnieks
Mūziķis
Kopā:

1
0,5

930,790,-

930,00
395,00

9
7

0,15
1,65

440,-

66,00
1 391,00

7

3.

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

8. Dagdas novada pašvaldības Vides un tautsaimniecības nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zemes lietu speciālists
Nekustamā īpašuma speciālists
Ceļu meistars
Vides inženieris
Zivsaimniecības vadītājs
Lauksaimniecības konsultants
Kopā:

1
1

1

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

720,670,630,610,590,560,-

720,00
670,00
630,00
610,00
590,00
280,00
3 500,00

6
6
6
7
7
6

1
1
0,5
5,5
Lauksaimniecības konsultants – vakance (ir iespējams likvidēt)

9. Dagdas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Automobiļa vadītājs
Apkopēja *2
Kopā:

Skaits

4
2,5
6,5

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

590,380,-

2 360,00
950,00
3 310,00

6
1

11. Dagdas novada Folkloras centra
amatu saraksts un mēnešalgas no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

1.
2.

Amata vienības nosaukums

Folkloras centra vadītājs
Mūziķis
Kopā:

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

Skaits

1
0,15
1,15

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

Mēnešalgu
grupa

570,440,-

570,00
66,00
636,00

7
7

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 22.decembra sēdē
(protokols Nr.14, 17.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”,
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā

IZSOLES NOTEIKUMI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
1)

2)

Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9,85 ha.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 30.janvārī plkst.15.00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no
13.00 – 17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 10 620,00 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit
euro, 00 centi).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,- (piecdesmit euro).
Izsoles metode – mutiska izsole.
Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
"Nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoles nodrošinājums".
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja
norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole
netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma
nosacīto cenu.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

15.

16.

17.

18.

19.

Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 22.decembra sēdē
(protokols Nr.14, 20.§)

Tirdzniecības kiosku Lāčplēša ielā 10C, Dagdā
nomas tiesību izsoles noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 22.decembra Dagdas novada domes sēdes
lēmumu „Par tirdzniecības kiosku Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību izsoli” (protokols
Nr.14, 20.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma – 6
(sešu) atsevišķu tirdzniecības kiosku, kas atrodas Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, 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
katru tirdzniecības kiosku atsevišķi. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
atsevišķu tirdzniecības kiosku, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šī tirdzniecības
kioska nomas tiesības uz 2 (diviem) gadiem.
2.

Izsoles objekts

2.1. Izsoles objekts ir 6 (seši) atsevišķi tirdzniecības kioski Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, kuru
nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids:
2.2.1. Tirdzniecības kiosks Nr.1, 7.6 m2 platībā – Dagdas novadā radītu preču un suvenīru
mazumtirdzniecībai;
2.2.2. Tirdzniecības kiosks Nr.2, 7.2 m2 platībā – Dagdas novadā radītu preču un suvenīru
mazumtirdzniecībai;
2.2.3. Tirdzniecības kiosks Nr.3, 7.2 m2 platībā – rūpniecības, saimniecības preču
mazumtirdzniecībai;
2.2.4. Tirdzniecības kiosks Nr.4, 7.2 m2 platībā – rūpniecības, saimniecības preču
mazumtirdzniecībai;
2.2.5. Tirdzniecības kiosks Nr.5, 7.6 m2 platībā – rūpniecības, saimniecības preču
mazumtirdzniecībai;
2.2.6. Tirdzniecības kiosks Nr.6, 7.5 m2 platībā – rūpniecības, saimniecības preču
mazumtirdzniecībai.
2.3. Izsoles objekta – 1 (viena) tirdzniecības kioska nomas tiesību sākumcena tiek noteikta
EUR 10 (desmit euro) bez PVN mēnesī.
2.4. Izsoles solis – EUR 0,50 (piecdesmit centi).
2.5. Papildus nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā, nomas maksu par tirdzniecības kioska daļai piesaistītā zemesgabala
nomu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, kā arī maksu par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar
kontrolskaitītāja rādījumiem.

3.

Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 3 (trīs euro) apmērā un dalības maksa EUR 2 (divi
euro) apmērā, ieskaitot to Dagdas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000041224, juridiskā
adrese: Alejas iela 4, Dagdas, Dagdas nov., LV-5674)kontā a/s SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Par dalību tirdzniecības kiosku
Lāčplēša ielā 10C, Dagdā nomas tiesību izsolē”.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objekta nomas tiesības, 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.
3.4. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
izsoles objekta nomas maksas maksājumā.
4.

Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2017.gada 10.janvāra plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4,
Dagdā, tālr.656 81434.
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. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.2.1.3. nomas objektu – tirdzniecības kioska kārtas numuru;
4.2.1.4. 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, 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 – tirdzniecības kioska kārtas numuru;
4.3.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.3.3. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai
nav paraksta tiesību;
4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.5. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5.

Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs

5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz 2017.gada 10.janvāra 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.
6.

Izsoles norise

6.1. Izsole notiek 2017.gada 10.janvārī plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas
ielā 4, Dagdā (sēžu zālē, 2.stāvā).
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
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 par izsoles objektu neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli
nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta 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.
Izsoles rezultātu apstiprināšana

8.

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. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz nomas līgums.
9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
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