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. 12

2016.gada 20.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Inese Plesņa, Irēna
Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers (no plkst. 15:07), Sandra Viškure,
Viktors Krūmiņš, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, juriskonsults Jānis Stikuts,
ekonomiste Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, nekustamā īpašuma
speciālists Valērijs Masjuks, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska, datorspeciālists Gints Runis;
Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure,
Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Citas personas:
Interneta vietnes www.dagdainfo.net, www.aglona.net un laikraksta
“Ezerzeme” korespondente Elizabete Viļuma-Gražule.
Nepiedalās –
4 deputāti: Aivars Platacis (personīgo apstākļu dēļ), Aivars Arnicāns (darba darīšanās),
Raitis Azins (atvaļinājumā), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ).
Domes priekšsēdētāja S.Viškure informē par iesniegtajiem priekšlikumiem un ierosina
papildināt Dagdas novada domes 2016.gada 20.oktobra sēdes darba kārtību ar 22. un 23.
jautājumiem un 22.jautājumu skatīt pēc 1.jautājuma:
22. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.
23. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu septembrī
– oktobrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus - 22., 23. un 22.jautājumu skatīt pēc
1.jautājuma.
Darba kārtība :
1. Pārskats par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu janvārī – septembrī.
2. Par Asūnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu.
3. Par papildus līdzekļu novirzīšanu ceļa sakārtošanai Dagdas pagastā.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
6. Par pašvaldības budžeta izpildi janvārī – septembrī.
7. Par finansējuma piešķiršanu mobilās mazgāšanas vannas iegādei.
8. Par pieejamības nodrošināšanu ēkā “Zāles”, Ezerniekos.
9. Par dalību īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, izsolē.
10. Par automašīnas VW Transporter izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoli.
12. Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
13. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.
14. Par konkursu „Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016”.
15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
18. Par zemes nomas līguma pāreju.
19. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
21. Par Dagdas pagasta bibliotēkas turpmāko darbību.
22. Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā.
23. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu septembrī
– oktobrī.

1. §
Pārskats par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu janvārī – septembrī
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2016.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,
Dagdas novada dome pieņem zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā
budžeta izpildi 2016.gada 9 mēnešos:
1. No 2016.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 355 832,Dagdas novada Sociālais dienests 2016.gada 9 mēnešos izlietojis EUR 220 839,- jeb
62,06 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 123 295,- jeb 67,00 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 17 164,- jeb 64,53 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 80 380,- jeb 56,77 %
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 109 133,- un pakalpojumu saņēmušas vidēji 58 personas.

3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2016.gada 9 mēnešos izlietoti EUR 20 884,aprūpējot dzīvesvietā 41 personu.
4. 2016.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 915 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 645 mājsaimniecības (ģimenes).
5. 2016.gada 9 mēnešos Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība
kopā sniegta 1355 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2110 personas.
6. 2016.gada 9 mēnešos pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 27 personas ar
invaliditāti.
Pielikumā: Pārskats uz 1 lapas.
sēdes jautājuma slēgtā daļa
22. §
Par sociālo palīdzību ārkārtas situācijā V. B.
/Ziņo E.Trūle/
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju, ņemot vērā
konstatētos faktus par nepieciešamību V. B. nodrošināt pamatvajadzības un ar to saistītās
izmaksas, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošo
noteikumu Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” 6.1 un 6.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt V. B. vienreizēju sociālo pabalstu ārkārtas situācijā EUR 53,06
(piecdesmit trīs euro 06 centi) apmērā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo
tas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
2. §
Par Asūnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Ar 2016.gada 1.novembri ieviest Asūnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu“ dušas
izmantošana” sporta zāles ēkā Skolas ielā 14, Asūnē un apstiprināt cenrādi.
Pielikumā: Cenrādis uz 1 lapas.
3. §
Par papildus līdzekļu novirzīšanu ceļa sakārtošanai Dagdas pagastā
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka, S.Viškure, M.Ļevkova/

Lai veiktu pašvaldības ceļa 5-11 Alženova – Rutki uzlabošanu – caurteku nomaiņu,
grāvja atjaunošanu un nomaļu uzauguma noņemšanu posmā no 0,00 km līdz 1,20 km, un
aizsargbarjeras uzstādīšanu Alženovas ielā (05-5), ņemot vērā 2016.gada budžetā plānotos
līdzekļus ielu un ceļu uzturēšanai Dagdas pagastā, saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par
valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību
pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu
fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes
lēmumu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt pašvaldības ceļa 5-11 Alženova – Rutki un Alženovas ielas, Dagdas pagastā
uzlabošanu.
2. Novirzīt no pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem
papildus EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro) minēto darbu veikšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
4. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
4.1. par īpašumu "Pūpoli", Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova 2016.gada
10.oktobra pieprasījumu Nr.08385/019/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma “Pūpoli”, Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 006
0024, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no SIA "Šķaunes bekons", reģistrācijas Nr.50003379431, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 620,95 (EUR 540,56 – nesamaksātā nodokļa summa un
EUR 80,39 – nokavējuma nauda uz 20.10.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Pūpoli”,
Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6092 006 0024,
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka SIA "Šķaunes bekons" naudas
līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.2. par īpašumu "Landskorona", Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova 2016.gada
10.oktobra pieprasījumu Nr.08388/019/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma “Landskorona”, Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6092 006 0279, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu
parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no SIA "Šķaunes bekons", reģistrācijas Nr.50003379431, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu EUR 15 049,31 (EUR 12 716,66 – nesamaksātā nodokļa summa
un EUR 2 332,65 – nokavējuma nauda uz 20.10.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu
“Landskorona”, Landskorona, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6092
006 0279, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka SIA "Šķaunes bekons"
naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.3. par īpašumu "Dālderi", Strodi, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2016.gada 23.septembra pieprasījumu Nr.05362/024/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas
par nekustamā īpašuma “Dālderi”, Strodi, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra
numurs 6042 010 0046, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par
nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no A. E. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 43,66 (EUR
40,61 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 3,05 – nokavējuma nauda uz 20.10.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Dālderi”, Strodi, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6042 010 0046, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka A.
E. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.4. par īpašumu Ezermalas ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31 Zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas
2016.gada 03.oktobra pieprasījumu Nr.05452/031/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002
0211, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piedzīt no M. U. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 33,88 (EUR
25,85 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 8,03 – nokavējuma nauda uz 20.10.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru
6009 002 0211, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieces M. U. naudas
līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J. L.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi S. L. 12.09.2016. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/676) par ziņu anulēšanu par
deklarēto dzīvesvietu J. L. adresē: Skolas iela 4a, dz.1., Andrupene, Andrupenes pagasts,
Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. L. adresē: Skolas iela 4a, dz.1., Andrupene,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi janvārī – septembrī
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 2 (A.Plotka,
O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi
janvārī – septembrī :

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 6 733 752 EUR jeb 70,40 %, t.sk. atlikums gada sākumā
392 231 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 6 221 165 EUR jeb 65,30 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1.ieņēmumu daļā – 294 863 EUR jeb 37,47 %, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439
EUR;
3.2.izdevumu daļā – 221 380 EUR jeb 28,34 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
7. §
Par finansējuma piešķiršanu mobilās mazgāšanas vannas iegādei
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” (turpmāk – VSPC
“Dagda”) iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 2000 EUR mobilās mazgāšanas vannas
iegādei, lai nodrošināšanu higiēnu īpaši kopjamām personām, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7)punktuun likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt mobilās hidrauliskās mazgāšanas vannas iegādi VSPC “Dagda” sniegtās sociālās
aprūpes nodrošināšanai.
2. Novirzīt no pašvaldības 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 2 000 (divi tūkstoši euro) VSPC “Dagda” 1.punktā
minētā pamatlīdzekļa iegādei.
8. §
Par pieejamības nodrošināšanu ēkā “Zāles”, Ezerniekos
/Ziņo I.Pauliņš/
Lai nodrošinātu personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamību pašvaldības ēkā
“Zāles”, kurā izvietota Ļubovas Leonardovas ģimenes ārsta prakse, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kurš
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka,
O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt pašvaldības ēkas “Zāles”, Ezerniekos uzlabojumus un vides pielāgošanu
pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju ēkas “Zāles”, Ezerniekos vienkāršotai atjaunošanai.
3. Izdevumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi segt no Ezernieku pagasta pārvaldes
2016.gada budžetā tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem.
9. §

Par dalību īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, izsolē
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka/
Dagdas novada pašvaldībā 03.10.2016. tika saņemts Latgales apgabaltiesas iecirkņa
Nr.24 Zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes 29.09.2016. paziņojumi
Nr.05514/024/2016-NOS un Nr.05516/024/2016-NOS, ka tiek pārdoti pirmajā izsolē B. Ļ.
1/2 (viena otrā) domājamā daļa un L. Ļ. 1/2 (viena otrā) domājamā daļa no nekustamā
īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6042 004 0154.
Nekustamais īpašums “Gruzdiņi” sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6042 004 0154 (8,3 ha), 6042 004 0538 (2,70 ha), dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 6042 004 0154 001) un piecām saimniecības ēkām.
Īpašums “Gruzdiņi” robežojas ar pašvaldībai piederošajiem īpašumiem ar kadastra
numuriem 6042 004 0077 un 6042 004 0162, uz kuriem atrodas muzejs “Andrupenes lauku
sēta”. Uz izsolāmā īpašuma zemes vienības 6042 004 0538 izvietotas 2 muzeja ēkas – pirtiņa
un smēde.
Dagdas novada tūrisma attīstības perspektīvā paredzēts paplašināt muzeja teritoriju,
izbūvējot skatu torni un dabas taku, kā arī citus ar tūrismu saistītus objektus. Tā īstenošanai ir
piemēroti īpašuma “Gruzdiņi” zemes gabali.
Dagdas novada dome 2016.gada 21.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu lūgt tiesu izpildītāju
Kristīni Melderi uzsākt darbības nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā
novērtēšanai un izsoles rīkošanai (prot. Nr.5, 23.§) un tika iemaksāta drošības nauda
kopsummā 919,10 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piedalīties Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes
Melderes rīkotajā izsolē uz B. Ļ. piederošo ½ (vienu otro) domājamo daļu un L. Ļ.
piedrošo1/2 (vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6042 004 0154.
2. Finanšu nodaļai no pašvaldības 2016.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem
līdzekļiem (kods 06.600) iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes depozīta
kontā nodrošinājuma summu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma:
2.1. EUR 290,- par B. Ļ. 1/2 (vienu otro) domājamo daļu;
2.2. EUR 290,- par L. Ļ. 1/2 (vienu otro) domājamo daļu.
3. Pilnvarot pašvaldības juriskonsultu Jāni Stikutu veikt nepieciešamās darbības Dagdas
novada pašvaldības dalībai 1.punktā minēto īpašumu izsolē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par automašīnas VW Transporter izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā 2016.gadā 12.oktobrī notikušās kustamās mantas – automašīnas VW
Transporter – izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, 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. Apstiprināt 2016.gada 12.oktobrī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas –
automašīnas VW Transporter – pārdošanu z/s „BRONKI”, reģ. Nr.55901001031,
juridiskā adrese: “Kumeliņi”, Bronki, Andrupenes pag., Dagdas nov., par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 1 100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 00 euro centi).
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt kustamās
mantas – automašīnas VW Transporter – pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
11. §
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: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā
2016.gada 28.septembra izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoli, pazeminot
izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas un nosakot EUR 14 160,00.
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.
12. §
Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz Aleksandrovas internātpamatskolas nolikuma 61.punktuun saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt grozījumus Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
13. §
Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
/Ziņo S.Viškure/

Sakarā ar Antoņinas Ozoliņas 10.10.2016. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Atbrīvot no Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amata Antoņinu OZOLIŅU ar
2016.gada 20.oktobri.
Ievēlēt par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli Aivaru TRŪLI ar 2016.gada
21.oktobri.
14. §
Par konkursu „Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016”
/Ziņo I.Plesņa/

Lai radītu Ziemassvētku un Jaunā gada svētku noskaņu Dagdas novadā un veicinātu
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vizuālā noformējuma veidošanā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube,
R.Nipers, 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 I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Rīkot konkursu „Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016” (turpmāk - Konkurss).
2. Apstiprināt Konkursa nolikumu. /Pielikumā/
3. Izveidot Konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Aivars ARNICĀNS – Domes deputāts, komisijas vadītājs;
Inese PLESŅA – kultūras metodiķe;
Inga ROMULE – Mūzikas un mākslas skolas skolotāja;
Mārīte ZARIŅA – Dagdas invalīdu brālības “Nema” vadītāja;
Sandra DROZDOVA – LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes
nodaļas vadītāja.
4. Konkursa norisei un uzvarētāju apbalvošanai piešķirt EUR 600 (seši simti euro) no
pašvaldības 2016.gada budžetā kultūrai plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400).
15. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
15.1. “Rubīni”, Asūnes pagastā
Izskatot A. A. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.10.2016.) par īpašuma “Rubīni”
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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1.
2.

Piekrist zemes īpašuma “Rubīni”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 001 0191, sadalei.
Piešķirt no īpašuma “Rubīni” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6046
001 0191 (2,39 ha) nosaukumu “Krastiņi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.2. “Ielejas”, Bērziņu pagastā
Izskatot I. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.10.2016.) par īpašuma “Ielejas”
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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Piekrist zemes īpašuma “Ielejas”, Bērziņu pagastā, kadastra Nr.6050 004 0014, sadalei.
Piešķirt no īpašuma “Ielejas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050
004 0014 (11,7 ha) nosaukumu “Lilijas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.3. “Ābelītes”, Ezernieku pagastā
Izskatot J. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.10.2016.) par īpašuma “Ābelītes”
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” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Piekrist zemes īpašuma “Ābelītes”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 004 0049,
sadalei.
Piešķirt no īpašuma “Ābelītes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
003 0013 (10,1 ha) nosaukumu “Kāposti”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.4. “Niedres”, Bērziņu pagastā
Izskatot Ž. B., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. P. (pilnvara izdota Dagdas bāriņtiesā
2016.gada 28.septembrī) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.09.2016.) par īpašuma
“Niedres” 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” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Piekrist zemes īpašuma “Niedres”, Bērziņu pagastā, kadastra Nr.6050 004 0133, sadalei.
Piešķirt no īpašuma “Niedres” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050
004 0152 (3,8 ha) nosaukumu “Pauliņi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.5. “Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā
Izskatot A. B., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA “Meiks” (pilnvaru izdeva
Latgales apgabaltiesa zvērināta notāre Evija Paļuma 2014.gada 30.aprīlī), iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 12.10.2016.) par īpašuma “Ozolzīles” sadali un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi" 47.punktu un 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.
2.

Piekrist zemes īpašuma “Ozolzīles”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 005 0130,
sadalei.
Piešķirt no īpašuma “Ozolzīles” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076
005 0166 (3,45 ha) nosaukumu “Ozolzīlītes”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.6. “Drumstalas”, Andzeļu pagastā
Izskatot A. C., kurš saskaņā ar zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2016.gada 22.jūlijā
izdoto mantojuma apliecību stājās mantojumā un uz pilnvaru pamata pārstāv pārējos
mantiniekus: S. T. (pilnvara Nr.24, izdevusi Dagdas bāriņtiesas locekle Sandra Platace
2016.gada 22.jūlijā) un A. T. (pilnvara Nr.4247, izdevusi zvērināta notāre Ļubova Pavlovska
2016.gada 14.septembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.10.2016.) par īpašuma
“Drumstalas” sadali un pamatojoties uz likuma 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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

Piekrist zemes īpašuma “Drumstalas”, Andzeļu pagastā, kadastra Nr.6044 005 0024,
sadalei.

2.

3.

Piešķirt no īpašuma “Drumstalas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6044 003 0008 (3,5 ha) nosaukumu “Vikingi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Piešķirt no īpašuma “Drumstalas” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6044 005 0025 (0,9 ha), 6044 005 0026 (0,4 ha) un 6044 003 0007 (0,6 ha) nosaukumu
“Ciedri”, saglabājot tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme, kods 0101.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot z/s “Krūmāji”, reģ.Nr.41501025888, juridiskā adrese “Ezermalas”, Novički,
Šķaunes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.10.2016.) un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

2.
3.

Piešķirt z/s “Krūmāji” zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 2017.gada
1.janvāri uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Šķaunes pagastā ar kadastra
apzīmējumu 6092 001 0164 – 0,9 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.
Noteikt nomas maksu 1,5% apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar z/s
“Krūmāji”.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot A. F. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.10.2016.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri A. F. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Andzeļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6044 002 0019 – 1,34 ha platībā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par zemes nomas līguma pāreju
/Ziņo V.Masjuks/

Izskatot A. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.09.2016.), sakarā ar Z. A.
1998.gada 4.maijā sastādīto dzīvojamās mājas dāvinājuma līgumu, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

2.

3.
4.

Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri Z. A. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0060 Šķaunes pagastā, sakarā ar viņas
nāvi.
Piešķirt A. A. zemes nomas tiesības ar 2017.gada 1.janvāri uz 10 (desmit) gadiem uz
zemes vienību Šķaunes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0060 (0,37 ha)
dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Noteikt nomas maksu 0,5% apjomā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu ar A. A..

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, 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:
Nr.
Pagasts
p.k.
1.
Andrupenes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

Zemes vienības
kad.apz.
6042 004 0151

Zemes vienības statuss

Platība

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.

Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0219

1,0
(daļa no z.g.)
1,5
0,9
0,3
5,35
(daļa no z.g.)
0,4

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0126

0,52

rezerves zemes fonds

6076 004 0404

1,5

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375

2,9

7.
8.
9.
10.

11.

Andzeļu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6044 002 0019

1,34

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016.gada
11.novembrim.
20. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot SIA “Brīvība”, reģ.Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”, Ozoliņi,
Dagdas pag., Dagdas nov., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. M. (pilnvara Nr. BRIP-1/2013,
izdota 2013.gada 12.decembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 07.10.2016.) 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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Mainīt nekustamajā īpašumā “Bišu mājas”, kadastra Nr. 6090 001 0152, adresē
“Bišu mājas”, Svariņu pag., Dagdas nov., ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6090 001 0152 un 6090 001 0153 lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101, uz zemi, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par Dagdas pagasta bibliotēkas turpmāko darbību
/Ziņo I.Pauliņš; S.Viškure, R.Nipers/
Izpilddirektors I.Pauliņš informēja, ka Dagdas novada pašvaldībā 20.09.2016. tika
saņemts SIA “Brīvība” paziņojums par to, ka ēka “Šūpoles”, Ozoliņos, Dagdas pagastā, kurā
atrodas Dagdas pagasta tautas bibliotēka, finansiālu apsvērumu dēļ tiks pārdota un pārtraukta
tās apkure. Ar SIA “Brīvība” noslēgtais telpu nomas līgums izbeidzas 2016.gada
31.decembrī. Šodien pašvaldībā saņemta vēstule, kurā nomnieks apliecina, ka panākta
vienošanās ar SIA “Ūzoleņi” par nekustamā īpašuma “Šūpoles” pārdošanu, kā arī par ēkas
apkuri. Tā kā Dagdas pagastā deklarēti 764 iedzīvotāji un Ministru kabineta 2001.gada
7.augusta noteikumu Nr.355 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 2.punkta
2.1.apakšpunkts paredz, ka “novada pagastā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, ir
vismaz viena pašvaldības bibliotēka. Ja novada pagasta iedzīvotāju skaits ir lielāks par 2000,
uz katriem nākamajiem 2000 iedzīvotāju novada pagasta teritorijā papildus ir vismaz viena
pašvaldības bibliotēka;”, uzskata, ka bibliotēkas pakalpojumi jāturpina.
R.Nipers izteicās, ka pagasta bibliotēku, kura atrodas blakus Dagdas pilsētai, uzturēt
nav lietderīgi, taču varētu saglabāt pagasta iedzīvotājiem interneta pieejamību.
S.Viškure paskaidroja, sakarā ar to, ka telpu nomas līgums noslēgts līdz šī gada
beigām un apkures jautājums ir atrisināts, tad par tās turpmāko darbību tiks lemts decembrī.
Dagdas novada dome pieņem zināšanai informāciju par Dagdas pagasta tautas
bibliotēkas darbību.

23. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
septembrī – oktobrī
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka, R.Nipers, S.Viškure/
Dagdas novada dome pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par
domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu un pašvaldības veikto darbu septembrī – oktobrī.
Pielikumā: Pārskata ziņojums audioierakstā.

Sēdi slēdz plkst. 16:35.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja
Protokols parakstīts 2016.gada 24.oktobrī

S.Viškure
M.Badūne

PIELIKUMS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdes
protokolam Nr.12, 1.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2016.GADĀ
IZPILDE 9 MĒNEŠOS

Npk Pārvalde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(EUR)

GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/Andrupene
26500 19218 72,52%
657 18832
8281
43,97%
5843 45332 27499 60,66%
6500
Andzeļi
12000
7851 65,43%
1149 16125
9008
55,86%
3086 28125 16859 59,94%
4235
Asūne
23000 15226 66,20%
2024 16140 10710
66,36%
1395 39140 25936 66,26%
3419
Bērziņi
16500 11153 67,59%
1222 12055
7914
65,65%
1127 28555 19067 66,77%
2349
Ezernieki
10110
8208 81,19%
-626 14865
7613
51,21%
3536 24975 15821 63,35%
2910
Konstantinova 15000
7833 52,22%
3417 19215 10027
52,18%
4384 34215 17860 52,20%
7801
Ķepova
6000
2797 46,62%
1703
2450
1219
49,76%
619
8450
4016 47,53%
2322
Svariņi
10700
6418 59,98%
1607 11095
4883
44,01%
3438 21795 11301 51,85%
5045
Šķaune
9000
6756 75,07%
-6 16710 10022
59,98%
2511 25710 16778 65,26%
2505
Dagda
55200 37835 68,54%
3565 44335 27867
62,86%
5384 99535 65702 66,01%
8949
KOPĀ
184010 123295 67,00%
14713 171822 97544
56,77%
31323 355832 220839 62,06%
46035

Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdē
(protokols Nr.12, 2.§)

Asūnes pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrādis
(sporta zāles ēkā Skolas ielā 14, Asūnē)
no 2016.gada 1.novembra

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa
(EUR)
bez PVN

PVN
21 %

Maksa
(EUR)
ar PVN

Dušas izmantošana (līdz 40 min.):
1.

bērniem līdz 6 gadiem
(pieaugušo uzraudzībā)

2.

bērniem no 7 līdz 14 gadiem

1 personai

1,24

0,26

1,50

3.

pārējām personām

1 personai

2,07

0,43

2,50

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

bezmaksas

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdē
protokols Nr.12, 6.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2016. gada 9.mēnešos
EUR

Klas.kods
1.0
1.1.
4.1.0.
4.1.1.0
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.2.0
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.0
4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.0.0
5.0.0.0
2.0
8.0.0.0
9.0.0.0
9.4.0.0
9.5.0.0
10.0.0.0
12.0.0.0
13.0.0.0
13.1.0.0
13.2.0.0
13.4.0.0
3.0.
21.3.0.0
21.3.4.0
21.3.5.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1
21.3.8.3
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.0
21.3.9.1
21.3.9.2
21.3.9.3
21.3.9.4
21.3.9.9
21.4.0.0
5.0.
17.0.0.0
18.0.0.0
17.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.3.0
18.6.4.0
18.6.9.0
18.7.0.0

Rādītāja nosaukums
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
NĪN par zemi
NĪN par zemi kārtējām gadam
NĪN par iepriekšējiem gadiem
NĪN par ēkām
NĪN par ēkām kārtējā gada
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
NĪN par mājokļiem
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
Īpašuma nodokļa parādi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Saņemtie transferti no valsts budžeta
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
Saņemtā dotācija no PFIF
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)

19.0.0.0
19.1.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0
19.2.3.0
19.2.4.0
19.2.5.0
19.3.0.0
19.3.1.0
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.1.9
19.3.2.0
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.9
19.4.0.0
I.

Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
KOPĀ IEŅĒMUMI
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Kredīts
KOPĒJIE IEŅĒMUMI

Plāns

Izpilde 9.mēn. Izpildes %

2602082
2 181 409
420533
382785
342190
40595
18277
15427
2850
19471
17136
2335
0
140
109445
7110
8305
7305
1000
5260
61400
27370
1000
25000
1370
683724
676124
0
94000
545
72837
45947
2510
18480
5900
508742
46475
228800
19900
125250
88317
7600
5059356
0
4922456
0
4922456
2618593
0
2302263
1600
0
0
136900

1925875
1 575 808
350067
318336
280598
37738
15285
12635
2650
16446
13976
2470
0
0
93696
7110
5570
4671
899
1865
58797
20354
739
17235
2380
482462
475504
0
60869
386
48822
33014
1445
10041
4322
365427
34379
163704
15098
86833
65413
6958
3598441
0
3501278
0
3501278
1835619
0
1664059
1600
0
0
97163

136900
62000

97163
34851

74900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8454607
392231
718459
9565297

62312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6100474
392231
241047
6733752

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs

Ē.Čaplinskis

74,01%
72,24%
83,24%
83,16%
82,00%
92,96%
83,63%
81,90%
92,98%
84,46%
81,56%
105,78%
#DIV/0!
0,00%
85,61%
100,00%
67,07%
63,94%
89,90%
35,46%
95,76%
74,37%
73,90%
68,94%
173,72%
70,56%
70,33%
#DIV/0!
64,75%
70,83%
67,03%
71,85%
57,57%
54,33%
73,25%
71,83%
73,97%
71,55%
75,87%
69,33%
74,07%
91,55%
71,12%
#DIV/0!
71,13%
#DIV/0!
71,13%
70,10%
#DIV/0!
72,28%
100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
70,97%
0,00%
70,97%
56,21%
0,00%
0,00%
83,19%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
72,16%
100,00%
33,55%
70,40%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdē
protokols Nr.12, 6.§

Klas.kods
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Klas.kods
1.0
1.1.

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

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 9 mēnešos
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 9.mēn. Izpildes %

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

1002031
90545
96950
31947
1077232
917082
728572
4414894
714881
9074134
445000
8000
9527134
38163

673114
58925
60527
19752
771623
660162
489876
2680493
453173
5867645
345520
8000
6221165

67,17%
65,08%
62,43%
61,83%
71,63%
71,99%
67,24%
60,71%
63,39%
64,66%
77,64%
100,00%
65,30%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 9 mēnešos
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 9.mēn. Izpildes %
Uzturēšanas izdevumi
8172313
5510766
67,43%
Kārtējie izdevumi
7574332
5139267
67,85%
Atlīdzība
5647291
3874735
68,61%
Atalgojums
4522666
3119657
68,98%
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
1124625
755078
67,14%
Preces un pakalpojumi
1927041
1264532
65,62%
Komandējumi un dienesta braucieni
19174
9402
49,04%
Pakalpojumi
1052308
676177
64,26%
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
828861
568510
68,59%
Izdevumi periodikas iegādei
7710
339
4,40%
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
18988
10104
53,21%
Procentu izdevumi
13200
5026
38,08%
Procentu izdevumi
13200
5026
38,08%
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
6000
3082
51,37%
Pārējie procentu maksājumi
7200
1944
27,00%
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
507082
317256
62,57%
Subsīdijas un dotācijas
33005
25822
78,24%
Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
33005
25822
78,24%
Sociālie pabalsti
474077
291434
61,47%
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
402620
257616
63,98%
Sociālie pabalsti natūrā
33260
9173
27,58%
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
38197
24645
64,52%
Uzturēšanas izdevumu transferti
77699
49217
63,34%
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
77699
49217
63,34%
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
77699
49217
63,34%
Kapitālie izdevumi
901821
356879
39,57%
Pamatkapitāla veidošana
901821
356879
39,57%
Pamatkapitāla veidošana
901821
356879
39,57%
Nemateriālie ieguldījumi
16920
3992
23,59%
Pamatlīdzekļi
884901
352887
39,88%
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
0
0
#DIV/0!
KOPĀ IZDEVUMI
9074134
5867645
64,66%
Aizņēmumu atmaksa
445000
345520
77,64%
Ieguldījums pamatkapitālā
8000
8000
100,00%

IZDEVUMI PAVISAM
Līdzekļu atlikums gada beigās

9527134
38163

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs

Ē.Čaplinskis

6221165

65,30%
0,00%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdē
protokols Nr.12, 6.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016.gada 9 mēnešos
EUR

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

01.000
04.000
05.000
06.000
07.000
09.000
1000
1100
1200
2000
2200
2300
2500
6000
6400
7000
7200
5000
5100
5200

Rādītāju nosaukums
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu
pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
Privatizācijas fonda līdzekļi
Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Aizņēmums Valsts kasē
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiska darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Izglītība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Atalgojumi
Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Sociālie pabalsti
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Aizņēmuma atmaksa
Pavisam kopā izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Finanšu nodaļas vadītājs

Plāns
360543
8000
8000
0
0
0
0
0
352543
352543
352543
0

352543
8000
0
400000
26439
786982

Izpilde 9 mēn Izpildes %
268424
74,45%
4018
50,23%
4018
50,23%
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
264406
75,00%
264406
75,00%
264406
75,00%
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
264406
75,00%
4018
50,23%
0
#DIV/0!
0
0,00%
26439
0
294863
37,47%

778502
0
0
12500
766002

220052
0
0
12482
207570

778502
45481
36470
9011
258621
233464
24157
1000
0

220052
31371
25291
6080
158212
151580
6632
0
0

0
0
474400
23500
450900
2680
781182
5800

0
0
30469
13927
16542
1328
221380

28,27%
#DIV/0!
#DIV/0!
99,86%
27,10%
#DIV/0!
#DIV/0!
28,27%
68,98%
69,35%
67,47%
61,18%
64,93%
27,45%
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6,42%
59,26%
3,67%
49,55%
28,34%

S.Viškure
Ē.Čaplinskis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdē
(protokols Nr. 12, 11.§)

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

IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9,85 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks:2016.gada 5.decembrī plkst.15.00.
4. 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 14 160,00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts
sešdesmit 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 „Kāpas”, Andzeļu 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.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
1. 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;
2. 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 20.oktobra sēdē
(protokols Nr.12, 14.§)

KONKURSA
”Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība organizē skatlogu, ēku fasāžu,
laukumu un pagalmu noformējuma konkursu „Dagdas novads Ziemassvētku rotā 2016”
(turpmāk – Konkurss) un apbalvo konkursa uzvarētājus.
1.2. Konkursa mērķis ir:
 veidot svētku noskaņu Dagdas novada teritorijā;
 attīstīt novada vizuālo noformējumu Ziemassvētku un Jaunā gada periodā, veicinot
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību novada sakopšanā un izdaiļošanā.
2. Konkursa dalībnieki
2.1. Konkursam var pieteikt Dagdas novada administratīvajā teritorijā esošus fizisko un
juridisko personu objektus.
2.2. Konkursa pretendentu vērtēšana notiek trīs kategorijās:

2. kategorija

Viensētas / individuālās
mājas
Daudzdzīvokļu mājas

3.kategorija

Iestādes un uzņēmumi

1. kategorija

Noformētas privāto dzīvojamo māju
fasādes un pagalmi.
Noformēti daudzdzīvokļu ēkas logi,
balkoni, lodžijas, kāpņu telpu logi un
pagalmi.
Noformēti skatlogi, ēku fasādes un
priekšlaukumi.

2.3. Konkursam var izvirzīt tikai tādu objektu, kura noformējumu var uztvert jebkurš cilvēks
no apkārtnes.
2.4. Katra pagasta pārvalde izvirza vismaz vienu objektu konkursam sava pagasta teritorijā.
3. Konkursa kārtība
3.1. Dalībai konkursā noformētu objektu var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī
jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir pamanījusi konkursa cienīgu pretendentu un
iepriekš to saskaņojusi ar īpašnieku.
3.2. Pieteikties var līdz 2016.gada 19.decembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu
(1.pielikums) un iesniedzot to Dagdas novada pašvaldībā. To var izdarīt:
 elektroniski uz e –pasta adresi dome@dagda.lv;
 rakstiski uz pašvaldības adresi - Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674;



klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Alejas iela 4, Dagda) un visās
pagastu pārvaldēs.
3.3. Konkurss notiek no 2016.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim.
3.4. Konkursa objektus vērtē ar Domes lēmumu izveidota komisija.
3.5. Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirts Atzinības raksts un balva, Domes piešķirtā
finansējuma ietvaros.
3.6. Konkursa vērtēšanas komisija ir tiesīga apstiprinātā balvu fonda ietvaros noteikt balvu
sadalījumu pa kategorijām, kā arī piešķirt veicināšanas balvas.
3.7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Dagdas novada pašvaldības rīkotajā pasākumā
2017.gada janvārī.
4. Vērtēšanas kritēriji
4.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc astoņiem kritērijiem, katrā piešķirot
attiecīgu punktu skaitu no 1 līdz 3 (vērtēšanas tabula 2.pielikums):
 noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;
 noformējuma kompozīcija un idejas oriģinalitāte;
 noformējuma idejas skaidrojums/pamatojums;
 mākslinieciskā kvalitāte;
 noformējuma materiālu pielietojums, krāsu un formu risinājums kompozīcijā;
 noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi;
 ieguldītā darba un noformētā objekta apjoms;
 objekta noformējuma emocionālā iedarbība uz skatītāju.
4.2. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti savas kategorijas ietvaros.
4.3. Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu
vērtēšanas komisijas locekļu katram objektam piešķirto punktu saskaitīšanas) ieguvuši
vislielāko punktu skaitu.
4.4. Konkursa vērtēšanas komisija var atzīmēt arī kādu dalībnieku, piešķirot nomināciju un
Pateicības rakstu.
5. Informēšana par konkursa norisi
5.1. Informācija par konkursu (t.sk., nolikums, pieteikuma anketa) un konkursa rezultāti tiek
publicēti pašvaldības interneta mājas lapā www.dagda.lv, kā arī Dagdas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības informācijas stendos.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

1.pielikums

PIETEIKUMA ANKETA

Noformētā objekta
nosaukums, adrese:
Objekta īpašnieka,
valdītāja vai
apsaimniekotāja vārds,
uzvārds:
Kontakttālrunis, e-pasts:
Noformējuma idejas
skaidrojums/pamatojums:

Kāds ir noformējuma
veids? (atzīmēt ar X)

 Dienas
 Vakara
 Kombinēts (dienas un vakara)

Kategorija, kurā objektu
piesaka (atzīmēt ar X).

 Viensēta / individuālā māja
 Daudzdzīvokļu māja
 Iestāde / uzņēmums

Noformētu objektu
konkursam pieteica:
Datums:

Vārds, uzvārds ___________________________
Tālrunis _________________________________

2.pielikums

Konkursa vērtēšanas kritēriji
Nr.
Kritēriji
p.k.
1. Noformējuma atbilstība
Ziemassvētku un Jaunā gada
specifikai un noskaņai.
2. Noformējuma kompozīcija
un idejas oriģinalitāte.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Noformējuma idejas
skaidrojums/pamatojums.

Mākslinieciskā kvalitāte.

Apraksts
Atbilst svētku specifikai un noskaņai.
Neatbilst tematikai.
Jauni un neparasti vizuālie risinājumi.
Oriģināli un radoši vizuālie risinājumi.
Standartizēts gadskārtu svētku
noformējums.
Pārdomāts idejas skaidrojums, noteikts
noformējuma veids (vakara, dienas vai
kombinēts).
Rodas aptuvens priekšstats par
noformējuma ideju.
Nav skaidrojuma par noformējuma ideju.
Izcils izpildījums.
Nevainojams darbs ar nelielām
neprecizitātēm.
Izpildījums paviršs.

Noformējuma materiālu
pielietojums, krāsu un
formu risinājums
kompozīcijā.
Noformējuma saderība ar
ēkas arhitektūru un
apkārtējo vidi.
Ieguldītā darba un
noformētā objekta apjoms.

Veiksmīgi izvēlēti un saskaņoti materiāli
un krāsas.
Kopiespaids ir kārtīgs, gaumīgs.
Materiāli un krāsas nav saskaņoti.
Noformējums harmoniski iederas apkārtējā
vidē.
Pilnībā neiederas apkārtējā vidē.
Ieguldītā darba apjoms ir liels.
Ieguldītā darba apjoms ir salīdzinoši mazs.
Minimāls darba ieguldījums.

Objekta noformējuma
emocionālā iedarbība uz
skatītāju.

Simpātiju vērtējums – katram komisijas
loceklim ir tiesības piešķirt punktus par
objekta kopiespaidu papildus šajā
pielikumā minētajiem kritērijiem.

Maksimālais punktu skaits

Punktu
skaits
3
0
3
2
1
3

2-1
0
3
2
1
3
2
1
3
0
3
2
1
3-1
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