LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 10

2016.gada 21.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Inese
Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Vladislavs
Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, juriskonsults Jānis Stikuts, projektu koordinatore Tatjana
Munda, ekonomiste Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, zemes lietu
speciālists Juris Priluckis, ceļu meistars Aivars Belkovskis, Sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, informācijas sistēmu administrators
Andrejs Kumačevs;
Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Ezernieku
pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Citas personas:
Interneta vietnes www.dagdainfo.net, www.aglona.net un laikraksta
“Ezerzeme” korespondente Elizabete Viļuma-Gražule.
Nepiedalās –
5 deputāti: Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Olga Golube (darba darīšanās), Raimonds
Nipers (personīgo apstākļu dēļ), Raitis Azins (atvaļinājumā), Viktors Stikuts (personīgo
apstākļu dēļ).
Darba kārtība :
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijāaugustā.
2. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem rudens-ziemas sezonā.
3. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
4. Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu.

5. Par projekta “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” atbalstīšanu.
6. Par projekta “Andrupenes baznīcas fasādes remonts” atbalstīšanu.
7. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.09.2016.
8. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu.
9. Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstā.
10. Par siltumapgādes tarifiem 2016./2017.g. apkures sezonā.
11. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
12. Par dalību Smoļenskas latviešu brālības “Saknes” pasākumos.
13. Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Marģevičas atbrīvošanu.
14. Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākumu izpildītāja
iecelšanu.
15. Par zemes gabala Alejas ielā 29, Dagdā, nomu pašvaldības darbības nodrošināšanai.
16. Par automašīnas Opel Zafira izsoli.
17. Par automašīnas VW Transporter izsoli.
18. Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību izsoli.
19. Par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā, izsoli.
20. Par nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, izsoli.
21. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Caunes”, Dagdas pagastā.
24. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
25. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Varavīksnes”, Andrupenes pagastā.
27. Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu.
28. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
29. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
30. Par adreses piešķiršanu.
31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
32. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali.
33. Par zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.
Priekšsēdētāja iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina apstiprināt to.
Atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada domes 2016.gada 21.septembra sēdes izsludināto darba kārtību ar
33 jautājumiem.
1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
jūlijā-augustā
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada dome pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par
pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu jūlijā – augustā.
Pārskata ziņojums audioierakstā.

2. §
Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem rudens-ziemas sezonā
/Ziņo A.Belkovskis/
Lai novērstu pašvaldības autoceļu un ielu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā
aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 3.2., 12.2. punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības ceļiem rudens – ziemas periodā no
01.11.2016. līdz 31.03.2017.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
2.1. Andrupenes pagasta teritorijā:
1-1 Biža – Astašova
1-2 Lītaunieki – Biža
1-3 Kraukļi – Stankeviči
1-15Andrupene – Malka
1-20 Grabova – Malka

2.3. Asūnes pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne
3-3 Meņģi – Račeva
3-4 Ferma – Ormija
03-4 Upes iela Asūnes ciematā
2.5. Dagdas pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda
5-5 Purpļi – Vecdome
5-6 Purpļi – Beitāni
5-8 Dižskābarži – Vecdome
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš
2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
7-5 Murāni – Aleksandrova
7-9 Eisaki – Konstantinova
7-11 Lemeši – Valteri
7-12 Eisaki – Sivergols
7-14 Sčedrati – Noviki

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2-9 Artjomovka – Krivina
2-10 Kondraši – Froli
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš
2.4. Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – Morozovas vectic. kapi
2.6. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži
6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi no 0,00 – 1,08 km
6-34 Pontogi – Cvikļi
2.8. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
8-6 Neikšāni – L.Katriņiški
8-13 Katriniški – Neikšāni
8-14 Tukiši – Mazie Apali

2.9. Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški
9-21 Loci – Beresņu kapsēta

2.10. Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-16 Šķaune – Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža

3. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-30 Jurkova – Madaras
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km
6-41 Aksjonova – Basaligi
3.2. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
8-9 Katriņiški – Barinauci
4. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
4.1. Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spogeva.
5. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
5.1.Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi
6-11 Šusti – Mortiņi;
6-13 Šusti – Makeiki;
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
6-35 M.Žogotova – Pustoška
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela (visā garumā) Svarincu ciemā.
6. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.
7. Pašvaldības ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
8. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
9. Publicēt paziņojumu par satiksmes ierobežojumiem pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas” un tīmekļvietnē www.dagda.lv.
3. §
Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I.B. un G.Ķ.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi E.B. 02.08.2016. iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu
I.B. un viņas nepilngadīgajai meitai G. Ķ. adresē: "Bronki", Konstantinovas pagasts, Dagdas
novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības
rīcībā esošajām ziņām,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –

nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. B. un viņas nepilngadīgajai meitai G. Ķ.
adresē: "Bronki", Konstantinovas pagasts, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par projekta “Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana” atbalstīšanu
/Ziņo T.Munda/
Sakarā ar Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes (turpmāk –
Andzeļmuižas draudze) sagatavoto projekta pieteikumu „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas
baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” iesniegšanai biedrības “Krāslavas
rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”
2.kārtā, kā arī lūgumu piešķirt līdzekļus finansējuma nodrošināšanai, saskaņā ar pašvaldības
2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma
piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt Andzeļmuižas draudzes projekta „Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas
fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” (turpmāk – Projekts) līdzfinansējuma
nodrošināšanu 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām (EUR 22 778,30) – EUR 2
277,83 un priekšfinansējumu – EUR 22 778,30.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā :
2.1.paredzēt pašvaldības 2017.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu biedrību
un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta finansējuma summu – EUR 22
778,30;
2.2.noslēgt līgumu ar Andzeļmuižas draudzi par Projekta finansēšanu.
5. §
Par projekta “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana” atbalstīšanu
/Ziņo I.Plesņa/
Sakarā ar Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzes (turpmāk –
Asūnes draudze) sagatavoto projekta pieteikumu „Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības
uzlabošana” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā projektu
konkursa „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 2.kārtā, kā arī lūgumu piešķirt
līdzekļus līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, saskaņā ar pašvaldības
2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma
piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atbalstīt Asūnes draudzes projekta „Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības
uzlabošana” (turpmāk – Projekts) līdzfinansējuma nodrošināšanu 10 % apmērā no
kopējām projekta izmaksām (EUR 12 724,73) – EUR 1 272,47 un priekšfinansējumu –
EUR 12 724,73.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā :
2.1.paredzēt pašvaldības 2017.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu biedrību
un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta finansējuma summu – EUR
12 724,73;
2.2.noslēgt līgumu ar Asūnes draudzi par Projekta finansēšanu.
6. §
Par projekta “Andrupenes baznīcas fasādes remonts” atbalstīšanu
/Ziņo I.Plesņa/
Sakarā ar Andrupenes Vissvētās Jaunavas Marijas Skapulāra Karalienes Romas katoļu
draudzes (turpmāk – Andrupenes draudze) sagatavoto projekta pieteikumu „Andrupenes
baznīcas fasādes remonts” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā
projektu konkursa „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 2.kārtā, kā arī lūgumu
piešķirt līdzekļus finansējuma nodrošināšanai, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 21.decembra
noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt Andrupenes draudzes projekta „Andrupenes baznīcas fasādes remonts”
(turpmāk – Projekts) līdzfinansējuma nodrošināšanu 10 % apmērā no kopējām projekta
izmaksām (EUR 32 183,44) – EUR 3 218,34 un priekšfinansējumu – EUR 32 183,44.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā :
2.3.paredzēt pašvaldības 2017.gada budžeta Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā citu biedrību
un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) Projekta finansējuma summu – EUR
32 183,44;
2.4.noslēgt līgumu ar Draudzi par Projekta finansēšanu.

7. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.09.2016.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2015.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.septembra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.
8. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu
/Ziņo I.Tukiša/
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” – 8 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, S.Viškure,
V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās 2 deputāti – A.Gžibovskis un I.Gžibovska, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar
2016.gada 1.septembri:
Amata nosaukums

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba samaksa
par amatu (EUR)

1.1.

Dagdas vidusskolas direktors

390

1200

1

1200

1.2.

Ezernieku vidusskolas
direktors

151

1160

0,69

800,40

1.3.

Andrupenes pamatskolas
direktors

63

900

0,7

630

1.4.

Andzeļu pamatskolas
direktors

47

900

0,5

450

1.5.

Asūnes pamatskolas direktors

46

900

0,5

450

1.6.

Šķaunes pamatskolas direktors

37

900

0,4

360

1.7.

Konstantinovas sākumskolas
direktors

27

900

0,3

270

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar
2016.gada 1.septembri:
Amata nosaukums

2.1.

Aleksandrovas
internātpamatskolas
direktors

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Piemaksa par darbu
īpašos apstākļos, 20%
(EUR)

Darba
samaksa
(EUR)

101

900

1

180

1080

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu

ar 2016.gada 1.septembri:
Amata nosaukums

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba samaksa
par amatu (EUR)

3.1. Dagdas Mūzikas un mākslas skolas
direktors

144

740

1

740

3.2. Dagdas novada Sporta skolas
direktors

117

716

1

716

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar
2016.gada 1.septembri:
Amata nosaukums

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2016.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba samaksa par
amatu (EUR)

4.1. Dagdas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte”
vadītājs

139

950

1

950

4.2. Andrupenes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes
“Avotiņš” vadītājs

31

900

0,4

360

4.3. Ezernieku pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājs

39

900

0,4

360

9. §
Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/
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” 8.punktu, kas nosaka pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes no
01.09.2016.,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.septembri Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu
sarakstā paaugstināt Skolotāja logopēda un Izglītības psihologa mēnešalgas (algas likmes)
no EUR 450,- līdz EUR 680,-.
2. Apstiprināt Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstus un
mēnešalgas ar grozījumiem no 2016.gada 1.septembra.
Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem uz 1 lapas.
10. §
Par siltumapgādes tarifiem 2016./2017.g. apkures sezonā
/Ziņo I.Tukiša/

10.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2015./2016.gada apkures
sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām
siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 1 (I.Plesņa), „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2016./2017.gada apkures sezonā par Asūnes
pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās platības 1
kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā):
EUR/m2
PVN *
(bez PVN)
Fiziskas personas
0,16
1,30
Juridiskas personas
0,27
1,30
*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21%
Maksātājs

EUR/m2
(ar PVN)
1,46
1,57

2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
3. Asūnes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par
norēķinu kārtību.
10.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē
Izskatījusi Šķaunes pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 2015./2016.gada
apkures sezonas faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām
siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2016./2017.gada apkures sezonā par
Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem par apkurināmās
platības 1 kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā):
EUR/m2
PVN *
(bez PVN)
Fiziskas personas
0,12
1,00
Juridiskas personas
0,21
1,00
*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21%
Maksātājs

EUR/m2
(ar PVN)
1,12
1,21

2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR + PVN, kas sastāda 2,00
EUR no viena cilvēka mēnesī, vai 1,42 EUR/m3 + PVN, kas sastāda 1,72 EUR/m3.
3. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
4. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties
par norēķinu kārtību.

10.3. pakalpojuma sniegšanai Pasta ielā 33A, Dagdā
Izskatījusi Finanšu nodaļas sniegto informāciju par 2015./2016.gada apkures sezonas
faktiskajām izmaksām un nākošajā apkures sezonā plānotajām izmaksām siltumapgādes
nodrošināšanai ēkai Pasta ielā 33A, Dagdā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt siltumapgādes pakalpojuma tarifu 2016./2017.gada apkures sezonā par
par
pašvaldības piegādāto siltumenerģiju lietotājiem Pasta ielā 33A, Dagdā,
apkurināmās platības 1 kvadrātmetru mēnesī (apkures sezonā):
EUR/m2
PVN *
(bez PVN)
Fiziskas personas
0,17
1,42
Juridiskas personas
0,30
1,42
*- PVN : fiziskām personām – 12%; juridiskām personām – 21%
Maksātājs

EUR/m2
(ar PVN)
1,59
1,72

2. Par katru maksājumu nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus īres līgumā parakstīšanai.
11. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada
18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām.
12. §
Par dalību Smoļenskas latviešu brālības “Saknes” pasākumos
/Ziņo S.Viškure/
Sakarā ar Smoļenskas reģionālās sabiedriskās organizācijas “Latviešu brālība “Saknes””
ielūgumu Andrupenes folkloras kopai “Sovvaļnīki” piedalīties Smoļenskas Latviešu

biedrības 100-gadei veltītajos pasākumos, kas notiks š.g. 22.-24.septembrī Smoļenskas
apgabalā, lai popularizētu Dagdas novadu ārpus Latvijas, ņemot vērā pašvaldības 2016.gada
budžetā kultūrai plānotos izdevumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Krūmiņš), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās 2 deputāti – S.Viškure un A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Andrupenes folkloras kopai “Sovvaļnīki” pašvaldības autobusu VW Crafter
braucienam uz Smoļensku š.g. 22.-25.septembrī, lai pārstāvētu Dagdas novadu un
piedalītos Smoļenskas Latviešu biedrības 100-gadei veltītajos pasākumos.
2. Finanšu nodaļai segt transporta izdevumus no pašvaldības 2016.gada budžetā kultūrai
plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400).
13. §
Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas I.Marģevičas atbrīvošanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar Ineses Marģevičas 30.08.2016. iesniegumu par atbrīvošanu no Ezernieku
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9)punktu un Darba likuma 114.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atbrīvot Inesi MARĢEVIČU no Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata
ar 2016.gada 30.septembri, savstarpēji vienojoties.
14. §
Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata
pienākumu izpildītāja iecelšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās 2 deputāti – A.Gžibovskis un I.Gžibovska, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Iecelt Ezernieku vidusskolas direktoru Aleksandru GŽIBOVSKI par Ezernieku
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2016.gada 1.oktobri.
15. §
Par zemes gabala Alejas ielā 29, Dagdā nomu pašvaldības darbības nodrošināšanai
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošā Dagdas Tautas nama ēka ar
kadastra apzīmējumu Nr.60090010254001, kā arī Dagdas novada pašvaldības garāžas ēkas ar

kadastra apzīmējumiem Nr.60090010254002 un Nr.60090010254003 atrodas uz Dagdas
Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei piederoša zemesgabala ar kadastra Nr.6009 001 0254, lai
nodrošinātu šo ēku uzturēšanai nepieciešamās teritorijas sakārtošanas darbus, ņemot vērā to,
ka ir panākta vienošanās par dotā zemes gabala ilgtermiņa nomu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2) punktu, kurš nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nomāt no Dagdas Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes zemes gabalu ar kopējo platību
4154 m2, kadastra Nr. 6009 001 0254, Alejas ielā 29, Dagdā pašvaldības ēku uzturēšanai:
1.1.nomas termiņš – līdz 2026.gada 30.septembrim;
1.2.nomas maksa - 5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt augstākminēto līgumu.
16. §
Par automašīnas Opel Zafira izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka automašīnas Opel Zafira izsole 2016.gada 5.septembrī bija nesekmīga,
jo nepieteicās neviens pretendents, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.panta ceturto daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira 2016.gada
5.septembra izsoli.
2. Noteikt kustamās mantas - automašīnas Opel Zafira, atsavināšanas veidu – pārdošana par
brīvu cenu.
3. Apstiprināt automašīnas Opel Zafira pārdošanas cenu EUR 794,00 (septiņi simti
deviņdesmit četri euro, 00 centi).
4. Apstiprināt automašīnas Opel Zafira izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola
pielikumā uz 2 lpp./

5. Publicēt paziņojumu par minētās automašīnas pārdošanu pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un mājaslapā internetā www.dagda.lv.
17. §
Par automašīnas VW Transporter izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka automašīnas VW Transporter izsole 2016.gada 5.septembrī bija
nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2)punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Ļevkova),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības automašīnas VW Transporter 2016.gada 5.septembra
izsoli.
2. Noteikt kustamās mantas automašīnas VW Transporter atsavināšanas veidu – pārdošana
par brīvu cenu.
3. Apstiprināt automašīnas VW Transporter pārdošanas cenu EUR 1 050,00 (viens tūkstotis
piecdesmit euro, 00 centi).
4. Apstiprināt automašīnas VW Transporter izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola
pielikumā uz 2 lpp./

5. Publicēt paziņojumu par minētās automašīnas pārdošanu pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un mājaslapā internetā www.dagda.lv.

18. §
Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka nedzīvojamās telpas 15,5 m 2 platībā Skolas ielā 5, Svarincos, nomas
tiesību izsole 2016.gada 10.augustā bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu, Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nedzīvojamās telpas 15,5 m 2 platībā Skolas ielā 5,
Svarincos 2016.gada 10.augusta nomas tiesību izsoli.
2. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 15,5 m 2 platībā Skolas ielā 5,
Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos,
nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
4. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu.
19. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 21.07.2016. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Ziedlauki”, Svariņu pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.8, 11.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ziedlauki”, Latgales ielā 9, Svarinci,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nosacīto cenu EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti
euro un 00 euro centi). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Ziedlauki”, Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2
lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
20. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 18.08.2016. lēmumu “Par nekustamā
īpašuma ”Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.9, 15.§),
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, nosacīto cenu EUR 15 800,00 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 euro
centi). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
21. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo S.Viškure/
21.1. īres līguma pagarināšana K. D.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 13.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu K. D., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt K. D. īres līgumu uz pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – 1 (vienu) istabu
un ½ domājamo daļu no koplietošanas telpām (virtuve, tualete, koridors) dzīvoklī
Nr.4 mājā „Palejas”, Ezerniekos līdz 2017.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar K. D..
21.2. īres līguma pagarināšana A. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 13.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 - 22, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2017.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvokļa
īres pagarināšanu ar A. P..
21.3. dzīvokļa izīrēšana V. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 13.septembra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu V. 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,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt V. G. pašvaldības dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 1 – 12 (3-istabu, ar ērtībām) no
2016.gada 1.oktobra uz 1 (vienu) gadu.
2. Uzlikt par pienākumu V. G. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalna iela 1-12, Asūne,
Asūnes pag., Dagdas nov.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar V. G..
21.4. dzīvokļa izīrēšana V. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 13.septembra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu V. R., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt V. R. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, “Saulītes”-12 (2-istabu, ar ērtībām) no
2016.gada 1.oktobra uz 1 (vienu) gadu.
2. Uzlikt par pienākumu V. R. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Saulītes”-12, Šķaune,
Šķaunes pag., Dagdas nov.
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar V. R..
22. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
22.1. “Puķes”, Asūnes pagastā
Izskatot Ņ. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.09.2016.) par īpašuma “Puķes”
sadali, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Puķes”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 001 0033, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Puķes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046
001 0033 (20,3 ha) nosaukumu “Tulpes”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.2. “Dīķi”, Šķaunes pagastā
Izskatot E. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.09.2016.) par īpašuma “Dīķi”
sadali, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Dīķi”, Šķaunes pagastā, kadastra Nr.6092 001 0001, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Dīķi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 001
0095 (3,6 ha) nosaukumu “Avotiņi”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.3. “Skaistmales”, Ezernieku pagastā

Izskatot V. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.09.2016.) par
īpašuma
“Skaistmales” sadali, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Skaistmales”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 003 0019,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Skaistmales” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6056 003 0126 (1,0 ha) nosaukumu “Skaistmales Eži”, saglabājot tam iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.4. “Līgas”, Konstantinovas pagastā
Izskatot Z. Z. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.09.2016.) par īpašuma “Līgas”
sadali, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Līgas”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 004 0094,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Līgas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 003
0254 (8,95 ha) nosaukumu “Līgas 1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.5. “Stūrīši”, Andzeļu pagastā
Izskatot SIA “Contorno”, reģistrācijas Nr.40103188085, juridiskā adrese Eksporta iela
10-11, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.09.2016.) par īpašuma “Stūrīši” sadali,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Stūrīši”, Andzeļu pagastā, kadastra Nr.6044 003 0001, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Stūrīši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6044
003 0002 (13,2 ha) nosaukumu “Meža Stūrīši”, nosakot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

22.6. “Iegātņi”, Dagdas pagastā
Izskatot R. B., Ē. U. un A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.09.2016.) par
īpašuma “Iegātņi” sadali, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Iegātņi”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 002 0010, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Iegātņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
004 0293 (63,3 ha) nosaukumu “Iegātņi 1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Caunes”, Dagdas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.08.2016), 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 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” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0410
0,1344 ha platībā, izslēdzot to no pašvaldībai piekritīgajām zemēm.
2. Zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - valsts aizsardzības
objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas
iestāžu apbūve, kods 0906.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0410 robežu shēma uz vienas
lapas.
25. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
25.1. ar V. R. Bērziņu pagastā
Izskatot V. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.09.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt V. R. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.10.2016. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0201 (2,17 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar
V.R..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.2. ar M. C. Dagdas pagastā

Izskatot M. C. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.07.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt M. C. zemes nomas tiesības uz 3 (trijiem) gadiem ar 01.10.2016. uz 2,0 ha lielu
platību no rezerves zemes fondā iekļauta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 001
0279 lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc
likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar M. C..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.3. ar zemnieku saimniecību “Tingala” Andrupenes pagastā
Izskatot z/s “Tingala”, reģ.Nr.41501021265, juridiskā adrese Andrupene, Andrupenes
pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.08.2016.) 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, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte M.Ļevkova, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt z/s “Tingala” zemes nomas tiesības uz 3 (trijiem) gadiem ar 01.10.2016. uz
rezerves zemes fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0025 (1,3
ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc
likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s
“Tingala”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Varavīksnes” Andrupenes pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot R. V., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Ģ. V. (pilnvara Nr.3193, izdevis
zvērināts notārs Brigita Bazeviča 2016.gada 6.septembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
13.09.2016.), pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Varavīksnes”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6042 010 0036 divos zemes gabalos – 1,0 ha un 6,8 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka kadastra kartē iezīmēto platību robežas neatbilst faktiskajai
izmantošanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
“Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Grozīt zemes vienību savstarpējās robežas un noteikt tām sekojošas platības:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0155 – 1,23 ha
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0054 – 0,70 ha
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0057 – 1,0 ha
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0164 – 2,85 ha
Pielikumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 0155, 6042 005 0054, 6042
005 0057 un 6042 005 0164 robežu pārkārtošanas shēma uz vienas lapas.
28. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
28.1. ar kadastra numuru 6009 002 0001
Izskatot I. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.09.2016) un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6009 002 0001, Dagdas pilsētā, nosaukumu
“Zaļkalni”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28.2. ar kadastra numuru 6076 002 0217
Izskatot F. T., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv O. S. (pilnvara Nr.382, izdota
30.10.2015. Dagdas novada bāriņtiesā), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.09.2016) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6076 002 0217, Konstantinovas pagastā,
nosaukumu “Krastiņi”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
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” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, 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:

1.

Andrupenes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 004 0151

2.
3.
4.
5.

Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6050 004 0184
6050 004 0390
6050 004 0412
6056 005 0071

6.
7.
8.
10.
11.
12.

Konstantinovas pagasts
Konstantinovas pagasts
Konstantinovas pagasts
Konstantinovas pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts

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

6076 004 0219
6076 004 0126
6076 004 0404
6076 004 0201
6090 001 3375
6092 001 0164

Nr.
p.k.

Pagasts

Zemes vienības statuss

Platība
(ha)
1,0
(daļa no z.g.)
1,5
0,9
0,3
5,35
(daļa no z.g.)
0,4
0,52
1,5
0,8
2,9
0,9

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016.gada
14.oktobrim.
30. §
Par adreses piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot E. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.08.2016.) par adreses piešķiršanu
jaunbūvei un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,

I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi “Jaunblāzmas’, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680, jaunbūvei,
kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0071.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izvērtējot Valsts zemes dienesta 06.09.2016. vēstuli Nr.2-04-L/152, konstatēts:
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6076 001 0080 (2,1 ha), 6076 001 0149
(1,5 ha) un 6076 001 0258 (0,2 ha) atrodas F. T. lietojumā kā zeme, par kuru ir pieņemti
zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu;
- F. T. 30.08.2016. Valsts zemes dienestā ir iesniegusi iesniegumu, kurā atsakās
realizēt mantojuma tiesības uz minētajām zemes vienībām;
- VZD zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076 001 0080, 6076 001 0149 un
6076 001 0258 ir noteikusi statusu – lietojums.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt F. T. zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6076
001 0080, 6076 001 0149 un 6076 001 0258.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0258 (0,2 ha) ir piekritīga
pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu.
3. Noteikt, ka F. T. ir zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6076 001 0080, 6076 001 0149 un 6076 001 0258.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar atsavināšanas ierosinājumu un nepieciešamību izveidot pašvaldības autoceļa
joslu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0068 divos
zemes gabalos – 0,7 ha un 0,15 ha platībā.
2. Zemes gabaliem noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
3. Noteikt, ka tie ir piekritīgi pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu.

4. Paplašināt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 170, izveidojot pašvaldības
autoceļu 0,1 ha platībā.
5. Zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101.
6. Noteikt, ka tas piekritīgs pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, jo uz
tās izvietots ceļš, par kura uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta 2.punktu.
Pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0068 sadales shēma un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0170 paplašināšanas shēma uz vienas
lapas.
33. §
Par zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar konstatēto zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķa neatbilstību būves
galvenajam lietošanas veidam un pamatojoties uz 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” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0408 adresē Ezernieku iela 2,
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov. – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601;
2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0287 adresē “Katoļi 1”, Andzeļi,
Andzeļu pag., Dagdas nov. – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0316 adresē Jaunā iela 2C, Asūne,
Asūnes pag., Dagdas nov. – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve,
kods 0902;
4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0455 adresē “Kaimiņi”, Ezernieki,
Ezernieku pag., Dagdas nov. – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods
0701.
Sēdi slēdz plkst. 16:30.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja
Protokols parakstīts 2016.gada 26.septembrī

S.Viškure
M.Badūne

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdē
(protokols Nr. 10, 9.§)
Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un struktūrvienību
amatu saraksti un mēnešalgas
ar grozījumiem no 01.09.2016.
10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.septembra
Nr.
1.

Nodaļas vadītājs

1

920,-

Algas fonds
mēnesī (EUR)
920,00

2.

Izglītības darba speciālists

1

730,-

730,00

3.

Kultūras metodiķis

1

700,-

700,00

4.

Sporta pasākumu organizators

1

700,-

700,00

5.

Skolotājs logopēds *1

0,5

680,-

340,00

6.

Izglītības psihologs * 2

0,6

680,-

408,00

Amata vienības nosaukums

Kopā:

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

5,1

3 798,00

* 1 – ar 01.09.2016. paaugstināta Skolotāja logopēda mēnešalga (algas likme) no EUR 450
līdz EUR 680, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem;

* 2 – ar 01.09.2016. paaugstināta Izglītības psihologa mēnešalga (algas likme) no EUR 450
līdz EUR 680, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdē
(protokols Nr. 10, 16.§)

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Zafira
IZSOLES NOTEIKUMI
1.
2.
3.
4.

Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna Opel Zafira.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2016.gada 12.oktobris plkst.14.00.
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.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 794 (septiņi simti deviņdesmit četri euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei (reģ.Nr.90000018124, Skolas iela 3,
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687, konts: LV65UNLA0050018184271,
A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Automašīnas Opel Zafira izsoles
nodrošinājums”.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
13. 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.
14. 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.

15.

16.
17.
18.

Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu,
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 priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdē
(protokols Nr. 10, 17.§)

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas (kravas kaste)
VW TRANSPORTER
IZSOLES NOTEIKUMI
1.
2.
3.
4.

Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna VW TRANSPORTER.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2016. gada 12.oktobris 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.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 050 (viens tūkstotis piecdesmit euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. 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 nov., konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
“Automašīnas VW Transporter izsoles nodrošinājums".
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
13. 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.
14. 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.

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu,
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.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc
nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
18. 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 priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdē
(protokols Nr. 10, 18.§)

Nedzīvojamās telpas 15,5 m 2 platībā Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā Dagdas novada domes ar 2016.gada 21.septembra sēdes
lēmumu „Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību izsoli” (protokols
Nr.10, 18.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma –
nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību
nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2.

Izsoles objekts

2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 15,5 m 2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – saimnieciskā darbība.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 15,50 EUR (piecpadsmit euro, 50
centi) mēnesī.
2.4. Nomas maksā iekļauta maksa par elektroenerģiju (50 kW).
2.5. Izsoles solis – 1 EUR (viens euro).
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 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot to Dagdas novada
pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526, kontā A/S SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar norādi „Par dalību nedzīvojamās telpas
15,5 m2 platībā nomas tiesību izsolē”.

3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles
iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas atmaksāšanu.
Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs naudas
atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta.
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 2016.gada 10.oktobrim 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, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
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, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.3.1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.3.3. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai
nav paraksta tiesību;
4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.5. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5.

Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs

5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz 2016.gada 10.oktobrim 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 2016.gada 10.oktobrī plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā
4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību 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 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.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. 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 mājaslapā www.dagda.lv.
Dagdas novada pašvaldības
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Pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums ”Ziedlauki”, Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām
ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016. gada 4.novembrī plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti eur, 00 euro centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. 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 ”Ziedlauki”, Svariņu pagastā, izsoles nodrošinājums".
12. 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.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
14. 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 priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 21.septembra sēdē
(protokols Nr. 10, 20.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā
I ZS O LE S NOTE I KUMI

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,22 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016. gada 7.novembrī plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 15 800,00 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro,
00 euro centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. 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 “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, izsoles nodrošinājums".
12. 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.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
14. 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 priekšsēdētāja

S.Viškure

