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. 13

2016.gada 17.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēdi atklāj plkst. 13:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols Viškurs, Inese Plesņa (no plkst. 13:07),
Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers (no plkst. 13:12), Raitis Azins, Viktors
Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, juriskonsults Jānis Stikuts,
ekonomiste Ināra Tukiša, ceļu meistars Aivars Belkovskis, zemes lietu speciālists Juris
Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska,
informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” redaktore Evita Krūmiņa, informācijas sistēmu
administrators Andrejs Kumačevs;
VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns, Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta
pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes
vadītāja Romualda Demida.
Nepiedalās –
4 deputāti: Aivars Arnicāns (slimības dēļ), Aleksandrs Gžibovskis (darba darīšanās), Irēna
Gžibovska (darba darīšanās), Sandra Viškure (komandējumā).
Domes priekšsēdētājas vietnieks R.Azins informē par iesniegtajiem priekšlikumiem un
ierosina papildināt Dagdas novada domes 2016.gada 17.novembra sēdes darba kārtību ar
diviem jautājumiem:
32. Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”.
33. Par zemes vienības patapinājuma līguma slēgšanu ar A. F. K..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus :
32. Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”.
33. Par zemes vienības patapinājuma līguma slēgšanu ar A. F. K..

Darba kārtība :
Par ceļu fonda izlietošanas programmu 2017.–2019.g.
Par līdzekļu novirzīšanu tehnisko projektu apmaksai.
Par VSPC “Dagda” pakalpojumu maksu.
Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu.
Par biedrības “MKDagda” projekta līdzfinansēšanu.
Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai.
Par grozījumiem informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nolikumā.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Dagdas novadā”.
10. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
11. Par grozījumiem Dagdas TIC suvenīru cenrādī.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
13. Par nekustamā īpašuma “Gruzdiņi”, Andrupenes pagastā iegūšanu pašvaldības īpašumā.
14. Par vokālās grupas “Solversija” videoklipa līdzfinansēšanu.
15. Par sadarbību Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” rīkošanā.
16. Par grozījumiem Svariņu pagasta pārvaldes nolikumā.
17. Par ēku Miera ielā 8, Asūnē.
18. Par Asūnes pagasta pārvaldes skolēnu autobusa maršrutu.
19. Par automašīnas Opel Zafira izsoli.
20. Par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā izsoli.
21. Par nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā izsoles rezultātiem un
pirkuma līguma slēgšanu.
22. Par vienošanās līguma slēgšanu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
23. Par Latgales Gada balvas norises atbalstīšanu.
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
25. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
26. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
28. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
29. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
30. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
31. Par adreses dzēšanu.
32. Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”.
33. Par zemes vienības patapinājuma līguma slēgšanu ar A. F. K..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. §
Par ceļu fonda izlietošanas programmu 2017.–2019.g.
/Ziņo A.Belkovskis/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. un
24.punkta prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta – autoceļu fonda – līdzekļu
izlietošanas vidējā termiņa programmu 2017.- 2019.gadam.
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
Pielikumā: Programma uz 2 lapām.
2. §
Par līdzekļu novirzīšanu tehnisko projektu apmaksai
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada domes 2015.gada 22.oktobra sēdē tika apstiprināts pašvaldības
pārbūvējamo ceļu saraksts (prot. Nr. 14, 5.§) un tika izstrādāti divi tehniskie projekti
pašvaldības ceļu 7-4 Aleksandrova-Skudriķi, 4-3 Porečje-Malcāni un 10-2 KrasnopoleMalcāni pārbūvei.
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” – 8 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Novirzīt no pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem IK
“Metrs” izstrādāto tehnisko projektu apmaksai:
1. EUR 5 517,60 – ceļa Aleksandrova – Skudriķi (Konstantinovas pagastā) pārbūve;
2. EUR 8 409,50 – ceļu Porečje-Malcāni (Bērziņu pagastā) un Krasnopole-Malcāni (Šķaunes
pagastā) pārbūve.
3. §
VSPC „Dagda” pakalpojumu maksu
/Ziņo A.Badūns; O.Golube, R.Nipers/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (turpmāk – VSPC
„Dagda”) iesniegtos maksas pakalpojumu cenrāžus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt VSPC „Dagda” maksas pakalpojumus jaunā redakcijā ar 2017.gada
1.janvāri :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ārstu speciālistu pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./
Medapskates pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./
Fizioterapijas pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./
Mīksto audu tehnikas pakalpojumi. /Pielikumā uz 1 lp./
Zobārstniecības pakalpojumi. /Pielikumā uz 2 lp./
Zobu higiēnista pakalpojumi. /Pielikumā uz 3 lp./

4. §
Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu
/Ziņo A.Badūns/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (turpmāk – VSPC
„Dagda”) iesniegtos telpu nomas maksas aprēķinus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte O.Golube, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri VSPC “Dagda” nedzīvojamo telpu nomas maksas ģimenes
ārstu un ārstu speciālistu privātprakses vietām Dagdā, Brīvības ielā 29 :
Nr.

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

Nedzīvojamo telpu numuri

119; 120
130; 131
132; 133
134; ½ no 135; ½ no 138
136; ½ no 135; ½ no 138
143; 144; 145; 146; 147

Telpu kopējā platība
(m2)

Telpu nomas maksa
mēnesī (EUR)

14,91
27,89
24,92
18,75
18,58
31,73

153,69
287,48
256,86
193,27
191,51
327,06

2. VSPC “Dagda” vadītājam A.Badūnam noslēgt vienošanos par grozījumiem telpu nomas
līgumos ar minēto telpu nomniekiem.
5. §
Par biedrības “MKDagda” projekta līdzfinansēšanu
/Ziņo T.Munda/
Sakarā ar biedrības “MKDagda” dalību Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības projektā „Sustainable Development Park” (Ilgtspējīgas attīstības parks) kā
partneriem, kā arī lūgumu piešķirt līdzekļus 5% līdzfinansējuma 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” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “MKDagda” dalību projektā „Sustainable Development Park”
(turpmāk – Projekts) un nodrošināt līdzfinansējumu 5 % apmērā no kopējām projekta
izmaksām (EUR 100 000) – EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro).
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 5
000;
2.2.noslēgt līgumu ar biedrības “MKDagda” par Projekta finansēšanu.
6. §
Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai
/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Nodot publiskajai apspriešanai Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
grozījumu 1.redakciju.
Noteikt Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas
publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 6.janvārim
Paziņojumu par Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu
1.redakcijas publisko apspriešanu ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.
7. §
Par grozījumiem informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nolikumā
/Ziņo I.Pauliņš, E.Krūmiņa; A.Plotka, I.Plesņa/

Sakarā ar veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par pašvaldības informatīvā
izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” (turpmāk - Informatīvais izdevums) izdošanu, ņemot vērā
krievu valodas eksemplāra nelielo pieprasījumu un lai samazinātu izdevumus,
atklāti balsojot: „par” – 6 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš),
„pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Plotka, I.Plesņa, O.Golube, V.Stikuts, V.Višņevskis), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.janvāri pārtraukt Informatīvā izdevuma izdošanu krievu valodā.
2. Veikt grozījumu Informatīvā izdevuma nolikumā – svītrot 5.punktā vārdus “un krievu”.
3. Apstiprināt Grozījumu Informatīvā izdevuma nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
8. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu un

45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada
10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus
publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.7, un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
9. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8
“Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu, 43.panta
trešo daļu un 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā””.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus
publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
10. §
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/

10.1. Sociālā dienesta
Lai nodrošinātu Dagdas novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.decembri Dagdas novada Sociāla dienesta amatu sarakstu papildināt ar
amata vienību “Klientu apkalpošanas speciālists” (uz “sociālā darbinieka” prombūtnes
laiku) uz 0,75 slodzi, nosakot algas likmi 670,- EUR.
2. Apstiprināt Dagdas novada sociālā dienesta amatu sarakstu un mēnešalgas ar grozījumiem
no 2016.gada 1.decembra.
Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem uz 1 lapas.
10.2. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
Sakarā ar to, ka ar 2017.gada janvāri netiks izdots pašvaldības informatīvais izdevums
“Dagdas Novada Ziņas” krievu valodā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Plotka, I.Plesņa, O.Golube, V.Stikuts),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 31.decembri Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstā
likvidēt amata vienību “Tulks”.
2. Apstiprināt Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas amatu sarakstu un mēnešalgas
ar grozījumiem no 2017.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem uz 1 lapas.
11. §
Par grozījumiem Dagdas TIC suvenīru cenrādi
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Dagdas novada domes 2015.gada 28.maija sēdē apstiprinātajā Dagdas
Tūrisma informācijas centra suvenīru cenrādī – izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
Nr.

Preces
nosaukums

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

16.

Dagdas novada kalendārs 2017.gadam

1,65

0,35

2,00

2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 21.novembri.
Pielikumā: Dagdas TIC suvenīru cenrādis jaunā redakcijā uz 1 lapas.
12. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
12.1. par īpašumu Graudi, Andzeļu 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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 1.novembra pieprasījumu Nr.12899/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Graudi”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 001
0056 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA "Experience", reģ.Nr.40003699829, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu EUR 56,94 (EUR 43,21 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 13,73 –
nokavējuma nauda uz 17.11.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Graudi”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6044 001 0056, bezstrīdus kārtībā, piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka SIA "Experience" naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.2. par īpašumu Aivari, Dagdas 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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 9.novembra pieprasījumu Nr.13375/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Aivari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 003
0071 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt no SIA "Experience", Reģ.Nr.40003699829, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu EUR 50,08 (EUR 40,37 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 9,71 –
nokavējuma nauda uz 17.11.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Aivari”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6054 003 0071, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka SIA "Experience" naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.3. par īpašumu Vecumi, Svariņu 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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 10.novembra pieprasījumu Nr.13457/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas
par nekustamā īpašuma “Vecumi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090
001 0180 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA "Experience", Reģ.Nr.40003699829, nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu EUR 49,94 (EUR 40,25 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 9,69 –
nokavējuma nauda uz 17.11.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu “Vecumi”, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6090 001 0180, bezstrīdus kārtībā, piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka SIA "Experience" naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.4. par īpašumu Asteres, Ķepovas 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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 3.novembra pieprasījumu Nr.13075/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Asteres”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 002
0025 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no D. B. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 161,66 (EUR
151,97 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 9,69 – nokavējuma nauda uz 17.11.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Asteres”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra

numuru 6080 002 0025, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka D. B.
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.5. par īpašumu Krūmiņi, Andzeļu 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.16 Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 2016.gada
8.novembra pieprasījumu Nr.09239/016/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Krivina, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6044 007 0044 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no G. R. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 236,16 (EUR
151,57 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 84,59 – nokavējuma nauda uz 17.11.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Krūmiņi”, Krivina, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6044 007 0044, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka G.
R. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.6. par īpašumu Upes, Neikuri, Dagdas 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 10.novembra pieprasījumu Nr.06491/024/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas
par nekustamā īpašuma “Upes”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6054 004 0076 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no J. L. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 141,91 (EUR
103,83 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 38,08 – nokavējuma nauda uz 17.11.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Upes”, Neikuri, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6054 004 0076, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka J. L.
naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par nekustamā īpašuma Gruzdiņi, Andrupenes pagastā
iegūšanu pašvaldības īpašumā
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu
izpildītāja Kristīnes Melderes rīkotās nekustamā īpašuma Gruzdiņi; "Gruzdiņi", Krauļi,
Andrupenes pag., Dagdas nov., ar kadastra numuru 6042 004 0154 (domājamā daļa: 1/2,
domājamā daļa: 1/2), iereģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.259 izsoles rezultātus,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist iegūt Dagdas novada pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Gruzdiņi; "Gruzdiņi", Krauļi, Andrupenes pag., Dagdas nov., ar kadastra
numuru 6042 004 0154 par nosolīto cenu EUR 6 200 (seši tūkstoši divi simti euro).
2. Piekrist iegūt Dagdas novada pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Gruzdiņi; "Gruzdiņi", Krauļi, Andrupenes pag., Dagdas nov., ar kadastra
numuru 6042 004 0154 par nosolīto cenu EUR 3 200 (trīs tūkstoši divi simti euro).
3. Noteikt, ka visus izdevumus par Nekustamā Īpašuma Gruzdiņi; "Gruzdiņi", Krauļi,
Andrupenes pag., Dagdas nov., ar kadastra numuru 6042 004 0154 iegūšanu Dagdas
novada pašvaldības īpašumā apmaksā Dagdas novada pašvaldība.
4. Dagdas novada pašvaldības finanšu nodaļai 10 (desmit) dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes depozīta kontā
LV51TREL9199019001000:
4.1.visu summu, ko ir nosolījusi Dagdas novada pašvaldība (atskaitot summu, kas
samaksāta kā nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājumu), kopā EUR 2 910 (divi
tūkstoši deviņi simti desmit euro);
4.2.valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda
EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 centi) apmērā;
4.3.valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.4.visu summu, ko ir nosolījusi Dagdas novada pašvaldība (atskaitot summu, kas
samaksāta kā nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājumu), kopā EUR 5 910 (pieci
tūkstoši deviņi simti desmit euro);
4.5.valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda
EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 centi) apmērā;
4.6.valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemesgrāmatā.
5. Samaksu par Nekustamā Īpašuma “Gruzdiņi” iegādi veikt no pašvaldības nekustamo
īpašumu pārdošanas gūtajiem papildus līdzekļiem (kods 08.400).
6. Uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņam veikt kontroli par
minētā lēmuma izpildi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.

14. §
Par vokālās grupas “Solversija” videoklipa līdzfinansēšanu
/Ziņo I.Plesņa; A.Plotka, R.Nipers/
Izskatījusi Dagdas novada tautas nama vokālās grupas ”Solversija” ierosinājumu
Dagdas pilsētas 25.gadadienai izveidot videoklipu novadnieka Elmāra Orola dziesmai
“Dziesma Dagdai” un lūgumu līdzfinansēt balss ieraksta studijas izmaksas EUR 140,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžeta kultūrai plānotajiem līdzekļiem (kods 08.400)
EUR 140 (viens simts četrdesmit euro) Elmāra Orola dziesmas “Dziesma Dagdai”
ierakstam studijā vokālās grupas ”Solversija” izpildījumā.
2. Finanšu nodaļai veikt minētā pakalpojuma samaksu saskaņā ar attaisnojuma
dokumentiem.
15. §
Par sadarbību Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” rīkošanā
/Ziņo I.Plesņa/
Sakarā Latvijas Nacionālā kultūras centra vēstuli par sadarbību Starptautiskā folkloras
festivāla “Baltica 2018” rīkošanā, kura ietvaros viena no norises vietām paredzēta Dagdas
novadā un lai veiksmīgi sagatavotos festivāla norisei,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izveidot Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018”
Dagdas novadā Darba grupu šādā sastāvā:

ietvaros pasākuma norisei

Inta VIĻUMA – Folkloras centra vadītāja, darba grupas vadītāja
Jāzeps ORNICĀNS – Dagdas novada tautas nama vadītājs
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors
Ēriks ČAPLINSKIS – Finanšu nodaļas vadītājs
Inese PLESŅA – kultūras metodiķe
Guna MALINOVSKA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
16. §
Par grozījumu Svariņu pagasta pārvaldes nolikumā
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu un
41.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas
novada dome NOLEMJ :

Apstiprināt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes
nolikumā.
Pielikumā: Nolikuma grozījums uz 1 lapas.
17. §
Par ēku Miera ielā 8, Asūnē
/Ziņo Ž.Aišpure, I.Pauliņš; V.Stikuts, R.Nipers/
Sakarā ar Būvniecības valsts kontroles biroja 28.09.2016. lēmumu par ēkas Miera ielā
8, Asūnes pagastā ekspluatācijas aizliegumu, kā arī tās apskates laikā fiksētajiem faktiem, kas
ietekmē ēkas drošību, ņemot vērā, ka ēka 20 gadus netiek izmantota kā bērnudārzs un no
2015.gada nekādā veidā netiek ekspluatēta, izvērtējot ēkas turpmākās izmantošanas iespējas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ierosināt ēkai Miera ielā 8, Asūnes pagastā mainīt galveno lietošanas mērķi no “skolas,
universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas”, kods 1263, uz lietošanas mērķi
“rūpnieciskās ražošanas ēkas”, kods 1251.
2. Izpilddirektoram organizēt tirgus izpēti ēkas konservācijas darbu veikšanai.
18. §
Par Asūnes pagasta pārvaldes skolēnu autobusa maršrutu
/Ziņo Ž.Aišpure; M.Ļevkova, R.Nipers/
Sakarā ar Asūnes pagasta pārvaldes skolēnu autobusa maršruta izmaiņām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes
Benz, Sprinter 516, valsts reģ. Nr. HN 4608, maršruta grafiku skolēnu pārvadāšanai.
Pielikumā: Autobusa maršruta grafiks un shēma uz 2 lapām.
19. §
Par automašīnas Opel Zafira izsoli
/Ziņo I.Pauliņš; I.Plesņa/
Sakarā ar to, ka automašīnas Opel Zafira izsole 2016.gada 12.oktobrī 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” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atzīt par nenotikušu Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira 2016.gada
12.oktobra izsoli.
2. Noteikt kustamās mantas - automašīnas Opel Zafira, atsavināšanas veidu – pārdošana par
brīvu cenu.
3. Apstiprināt automašīnas Opel Zafira pārdošanas cenu EUR 450 (četri simti piecdesmit
euro).
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.
20. §
Par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu 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.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā
2016.gada 4.novembra izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedlauki”, Svariņu pagastā otro izsoli, pazeminot
izsoles sākumcenu par 20% - EUR 2 560,00.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ziedlauki”, Svariņu 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.
21. §
Par nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā
izsoles rezultātiem un pirkuma līguma slēgšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā 2016.gadā 07.novembrī notikušās nekustamā īpašuma “Skudriņas”,
Konstantinovas pagastā, izsoles rezultātus un nosolītās summas samaksu, kā arī pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt 2016.gada 7.novembrī notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma
“Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, pārdošanu z/s „Silavēji”, reģ.Nr.41501024064,

„Silavēji”, Rumpīši, Dagdas pag., Dagdas novads, par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
15 850,00 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 euro centi).
2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Skudriņas”, Konstantinovas pagastā, pirkuma līgumu ar z/s
„Silavēji”.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
22. §
Par vienošanās līguma slēgšanu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo I.Pauliņš/
SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir īstenojusi projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/010. Projekta
ietvaros izbūvētie pamatlīdzekļi (arī cauruļvadi) un zeme zem pamatlīdzekļiem pieder Dagdas
novada pašvaldībai. Lai nodrošinātu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kā komunālo
pakalpojumu sniedzēja tiesības piekļūt projekta ietvaros izbūvētajai infrastruktūrai, ir
jānoslēdz līgums par zemes lietošanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts 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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantu, 5.panta 2.daļas piekto punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noslēgt ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.45903000289,
vienošanās līgumu par zemes vienību ar kadastra Nr.6009 001 3003 - 8000 m2, 6009 001
3013 – 760 m2, 6009 001 3033 - 720 m2, 6009 001 3038 - 100 m2, 6009 001 3040 - 160
m2, 6009 002 3005 – 3760 m2, 6009 002 3014 - 4400 m2, 6009 002 3041 - 560 m2, 6009
002 3046 - 880 m2, 6009 002 3047 - 450 m2, 6054 001 3241 - 1200 m2 platībā daļas
bezatlīdzības lietošanu, saskaņā ar izkopējumu no kadastra kartes, kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Noteikt līguma darbības termiņu līdz 2028.gada 31.decembrim.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanās līgumu
ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
23. §
Par Latgales Gada balvas norises atbalstīšanu
/Ziņo R.Azins/
Sakarā ar biedrības “Asmu Latgalīts” lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Latgales Gada
balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks Maltā, 2017.gada
28.janvārī, ņemot vērā, ka nominēšanai tiks pieteikti Dagdas novada iedzīvotāji, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,- (divi simti euro) biedrībai “Asmu
Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.
2. Finanšu nodaļai pārskaitīt biedrībai “Asmu Latgalīts” 200 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā
– citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.
24. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1.daļu un saskaņā ar Dagdas novada
pašvaldības nolikuma 19.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers,
V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās 2 deputāti – A.Viškurs, R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – trīs kalendāra nedēļas – no 2016.gada 21.novembra līdz 11.decembrim
(ieskaitot) par darba laika periodu no 2016.gada 5.janvāra līdz 2017.gada 4.janvārim.
2. Noteikt, ka S.Viškures prombūtnes laikā – no 2016.gada 21.novembra līdz
11.decembrim (ieskaitot) – Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs
Domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
25. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
25.1. par īres līguma pagarināšanu J. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. B. īres līgumu uz dzīvokli Pasta ielā 35 - 1, Dagdā, uz 6 (sešiem) mēnešiem
– līdz 2017.gada 30.aprīlim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres pagarināšanu ar J. B..
25.2. par Domes 21.04.2016. lēmuma par dzīvokļa izīrēšanu D. S. atcelšanu
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu par
domes lēmuma atcelšanu par dzīvojamās platības izīrēšanu D. S., sakarā ar to, ka viņš nav

ieradusies Ezernieku pagasta pārvaldē noslēgt telpu īres līgumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atcelt Dagdas novada domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma „Par dzīvokļu jautājumu
izskatīšanu” (protokols Nr.5, 22.§) 22.3.punktu – par dzīvokļa izīrēšanu D. S. “Kantori”2, Ezerniekos.
2. Saglabāt D. S. rindu Dagdas novada pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas reģistrā.
25.3. par dzīvojamās platības izīrēšanu S. Z.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu par
papildus dzīvojamās platības piešķiršanu S. Z., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 15.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt S. Z. pašvaldības dzīvokļa Ezerniekos, “Kantori”-2 vienu istabu no 2016.gada
1.decembra uz 6 (sešiem) mēnešiem.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar S. Z..
25.4. par īres līguma pagarināšanu V. Z.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. Z., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. Z. īres līgumu uz dzīvokli “Palejas”-1, Ezerniekos, līdz 2017.gada
31.oktobrim.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar V. Z..
26. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
26.1. “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā
Izskatot SIA “Myrtillus”, reģistrācijas Nr.41203020212, juridiskā adrese Kronvalda
bulvāris 10-31, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.10.2016.) par
īpašuma

“Mazkārkļi” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā, kadastra Nr.6090 001 0384,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Mazkārkļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090
003 0106 (16,54 ha) nosaukumu “Pakalnu Mazkārkļi”, saglabājot tam iepriekšējo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.2. “Ezermala” Andzeļu pagastā
Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.11.2016.) par īpašuma “Ezermala”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
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.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts A.Platacis, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Ezermala”, Andzeļu pagastā, kadastra Nr.6044 005 0123, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ezermala” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6044 005 0123 (0,4 ha) un 6044 005 0306 (0,7007 ha) nosaukumu “Jaunkalēji”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0306 mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
27.1. ar P. P. Konstantinovas pagastā
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 09.11.2016. iesniegumu Nr.1.5/16/288 par
zemes nomas tiesību izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 30.novembri P. P., zemes nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0089 (0,5 ha), Konstantinovas
pagastā, sakarā ar viņa nāvi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.2. ar A. V. Konstantinovas pagastā
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 09.11.2016. iesniegumu Nr.1.5/16/287 par
zemes nomas tiesību izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 30. novembri A. V. zemes nomas tiesības 4,0 ha lielu platību no
pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0045, Konstantinovas
pagastā, sakarā ar viņa nāvi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.3. ar V. S. Dagdas pilsētā
Izskatot V. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.11.2016) par zemes nomas tiesību
izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt ar 2016.gada 31.decembri V. S. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0481 (0,1681 ha) Dagdā, Dārza
ielā 1A.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis; A.Plotka/
28.1. ar S. S. Asūnes pagastā
A.Plotka iebilst zemes nomas līguma slēgšanai ar S.S., jo zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0305 nav iekļauts pašvaldības neiznomāto zemju sarakstā.
Dagdas novada dome vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu.

28.2. ar J. B. Andzeļu pagastā
Izskatot J. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.10.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt J. B. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.01.2017. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 002 0019 (1,34 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
J.B..
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” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pagasts

Zemes vienības statuss

Andrupenes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts

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

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 004 0151
6050 004 0184
6050 004 0390
6050 004 0412
6056 005 0071

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0219

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

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

10. Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375

2,9

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada
9.decembrim.
30. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
30.1. ar J. A. Šķaunes pagastā
Izskatot J. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.10.2016) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. A. zemes nomas tiesības līdz 2021.gada 31.decembrim uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6092 004 0118 (1,9 ha) un 6092
004 0119 (19,5 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt vienošanos ar J.A. par
zemes nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30.2. ar V. S. Ezernieku pagastā
Izskatot V. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.11.2016) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. S. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0071 (8,55 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezerniekus pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos ar V.S. par
zemes nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par adreses dzēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts – būves ar kadastra apzīmējumiem

6056 004 0419 002 un 6056 004 00419 003, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Dzēst adrešu reģistrā adresi “Paradīze”, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., kods
103880931.
32. §
Par telpas nodrošināšanu SIA “Latvian Holidays”
/Ziņo I.Pauliņš/
Izskatījusi SIA “Latvian Holidays” lūgumu atbalstīt projekta “Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 atbalsta pasākuma “Psihologu un psihoterapeitu
individuālās un grupu konsultācijas” īstenošanu, lai nodrošinātu psihologa pakalpojumu
pieejamību Dagdas novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu, 21.panta pirmās daļas 14)punkta
b)apakšpunktu un 27)punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūlija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.punktu
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Nodrošināt SIA „Latvian Holidays”, reģ.Nr. 40103189466, tiesības lietot telpu Nr.11-12,
ar kopējo platību 22,6 m2, pašvaldībai piederošā ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā uz projekta
īstenošanas laiku no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 1.decembrim, psihologa
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Dagdas pilsētā.
2. Noteikt maksu par telpas lietošanu EUR 1,00 (viens euro) + PVN 21% apmērā par 1
(vienu) stundu.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par telpas lietošanu parakstīšanai.
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt līgumu ar SIA “Latvian
Holidays”.
33. §
Par zemes vienības patapinājuma līguma slēgšanu
ar A. F. K.
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar ieceri izveidot Jaundomes dabas taku, ievērojot plānotās dabas takas
atrašanās vietas zemes īpašnieka A. F. K. piekrišanu nodot Dagdas novada pašvaldībai
bezatlīdzības lietošanā zemes vienību augstākminētā projekta realizācijai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, O.Golube,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noslēgt zemes patapinājuma līgumu ar 2016.gada 1.decembri uz 10 (desmit) gadiem ar A.
F. K. par nekustamā īpašuma Viktor.v.KEUSSLERI sastāvā esošās zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu 6056 006 0148, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā bezatlīdzības
lietošanu Jaundomes dabas takas izveidošanai.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot patapinājuma līgumu parakstīšanai.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt patapinājuma līgumu ar A. F. K..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 14:10.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 21.novembrī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.13, 1.§)

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
(ceļu un ielu fonda) izlietošanas
vidējā termiņa programma (trijiem gadiem) 2017. – 2019. g.
(atbilstoši MK 11.03.2008. noteikumu Nr.173 24.p. prasībām)
Nr.
p.k.

Summa *
EUR

Izlietošanas mērķis
2017. gads

1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ziemas uzturēšana

50 000

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas darbi

70 000

3.

Ceļa Meļeva – Zukulova – Asūne Asūnes pagastā ikdienas uzturēšana,
sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

10 000

4.

Ceļa Apaļi - Meļķeri Ķepovas pagastā ikdienas uzturēšana, caurteku un
seguma atjaunošana

9 000

5.

Ceļa Porečje – Vidņeva – Rusecki un Rusecki – Stoponīši Bērziņu
pagastā ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

9 990

6.

Ceļu Piļori – Andžāni un Rukši – L.Tiršova Ezernieku pagastā ikdienas
uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

9 500

7.

Ceļa Murāni – Grišāni Andrupenes pagastā ikdienas uzturēšana,
sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

10 000

8.

Ceļu Bojāru kapu pievedceļš un Dižskābarži – Vecdome Dagdas pagastā
ikdienas uzturēšana, sāngrāvju, caurteku, seguma atjaunošana.

10 000

9.

Ceļa Krasnopole – Malcāni – Porečje Šķaunes un Bērziņu pagastos
pārbūves projekta īstenošana.

10 000

10.

Ceļa Aleksandrova – Skudriķi Konstantinovas pagastā pārbūves projekta
īstenošana

10 000

11.

Ceļu Grabova – Malka Andrupenes pagastā un Kaitra – Ustje Asūnes
pagastā pārbūves projektu izstrāde un īstenošana.

12 000

12.

Dagdas pilsētas Ezermalas ielas rekonstrukcijas projekta izstrādāšana un
īstenošana.

50 000

2018. gads
1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ziemas uzturēšana.

50 000

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas darbi

70 000

3.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā un
rekonstrukcijas projekta izstrādāšana.

pagastā

un

Dzirnavu

tilta

5 000

4.

Projekta izstrāde Pasta ielas posma no Pļavu ielas līdz krustojumam ar
Parka ielu, Parka ielas un Parka šķērsielas rekonstrukcijai Dagdas pilsētā,
ceļa Vecdome - Purpļi un Parka ielas Dagdas pagastā rekonstrukcijas
projekta aktualizācija.

7 000

5.

Ezernieku pagasta bērnudārza piebraucamā ceļa pārbūves projekta
izstrāde.

4 260

7.

Ceļu Mamonova – Karaļi Andzeļu pagastā un Altinīki – Ostrovļani
Ezernieku pagastā pārbūves projektu izstrāde un īstenošana

12 000

9.

Ceļa Spilukalns – Skutulova – Plutiški Svariņu pagastā ikdienas
uzturēšana, sāngrāvju, caurteku un seguma atjaunošana.

5 000

10.

Ietves, lietus kanalizācijas un ielas apgaismojuma izbūve Tirgus ielā
Dagdā.

29 160

11.

Trotuāru, lietus notekūdeņu kanalizācijas un apgaismojuma izbūve
Liepājas ielā no Daugavpils līdz Tirgus ielai.

10 740

2019. gads
1.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu ziemas uzturēšana.

50 000

2.

Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas darbi

70 000

3.

Skolas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta izstrādāšana un
īstenošana.

50 000

4.

Rēzeknes ielas Dagdas pilsētā
rekonstrukcijas projekta realizācija.

70 000

5.

Malcānu kapu piebraucamā ceļa Šķaunes pagastā ikdienas uzturēšana,
seguma atjaunošana.

6.

Alejas ielas Dagdas pilsētā rekonstrukcijas projekta realizācija.

7.

Ezernieku pagasta bērnudārza piebraucamā ceļa pārbūves projekta
realizācija.

20 000

8.

Asūnes pagasta autoceļa Kaitra - Ustje pārbūves projekta īstenošana.

28 450

9.

Ceļa Vecdome - Purpļi, Pasta ielas posma no Pļavu līdz Parka ielai, Parka
šķērsielas un Parka ielas Dagdas pagastā un pilsētā rekonstrukcijas
projektu realizācija.

28 450

Ceļa Bojāri – Midiši Dagdas pagastā pārbūves projekta izstrāde un
īstenošana.

5 000

10.

un

pagastā

un

Dzirnavu

tilta

7 000
1 658 808

* - Programmā norādītās summas ir aptuvenas un var mainīties atkarībā no tirgus cenām un
iepirkuma rezultātiem.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks
Sagatavoja:
Ceļu meistars A.Belkovskis
65681727, 28600305

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.13., 10.§ 10.1.p.)

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

ar grozījumiem no 01.12.2016.
13. Dagdas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
un mēnešalgas ar grozījumiem no 2016.gada 1.decembra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds
mēnesī (EUR)

1.

Sociālā dienesta vadītājs

1

920,-

920,00

2.

Sociālā dienesta vadītāja vietnieks /sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

1

780,-

780,00

3.

Sociālais darbinieks darbam ar veciem
cilvēkiem un invalīdiem

0,6

740,-

444,00

4.

Sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām
personām

0,5

740,-

370,00

5.

Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pilsētā)

1

700,-

700,00

6.

Sociālais darbinieks (Dagdas pagastā)

1

700,-

700,00

7.

Sociālais darbinieks (Andrupenes pagastā)

1

700,-

700,00

8.

Sociālais darbinieks (Ezernieku pagastā)

1

700,-

700,00

9.

Sociālais darbinieks (Asūnes pagastā)

0,75

700,-

525,00

10.

Sociālais darbinieks (Andzeļu pagastā)

0,75

700,-

525,00

11.

Sociālais darbinieks (Konstantinovas pag.)

0,75

700,-

525,00

12.

Sociālais darbinieks (Šķaunes pagastā)

0,75

700,-

525,00

13.

Sociālais darbinieks (Bērziņu pagastā)

0,5

700,-

350,00

14.

Sociālais darbinieks ( Svariņu pagastā)

0,5

700,-

350,00

15.

Sociālais darbinieks (Ķepovas pagastā)

0,4

700,-

280,00

16.

Sociālais aprūpētājs

0,5

560,-

280,00

17.

Klientu apkalpošanas speciālists
(uz Sociālā darbinieka prombūtnes laiku) *

0,75

670,-

502,50

Kopā:

12,00

8 674,00

* - ar 01.12.2016. ieviesta amata vienība “Klientu apkalpošanas speciālists” uz 0.75 slodzēm,
nosakot algas likmi EUR 670,- uz Sociālā darbinieka (darbinieku) prombūtnes laiku.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.13., 10.§ 10.2.p.)

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas
ar grozījumiem no 01.01.2017.
3. Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas ar grozījumiem no 2017.gada 1.janvāra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

Mēnešalga
(EUR)

Algas fonds mēnesī
(EUR)

1.

Nodaļas vadītājs

1

920,-

920,00

2.

Informācijas sistēmu administrators

1

910,-

910,00

3.

Datorspeciālists

1

640,-

640,00

4.

Redaktors

1

640,-

640,00

5.

Videoinženieris

1

500,-

500,00

Kopā:

5

3 610,00

* - ar 31.12.2016. likvidēta amata vienība “Tulks” – 0,2 slodzes (netiks izdots pašvaldības
informatīvais izdevums krievu valodā)

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(prot. Nr.13., 18.§)

Dagdas novada pašvaldības ASŪNES pagasta pārvaldes
autobusa Mercedes Benz, Sprinter 516, valsts reģ. Nr. HN 4608,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Laiks
Vietas nosaukums
(plkst.)
Račeva
07:00
07:06 - 07:07
Ferma
07:17 - 07:20
Ļutavci
07:25 - 07:30
Asūne
07:35 - 07:40
Rutkeviči
07:45 - 14:05
Asūne, stāvlaukums
14:05 - 14:10
Asūne
14:15 - 14:20
Rutkeviči
14:25 - 14:30
Asūne
14:35 - 14:40
Ļutavci
14:45 - 14:53
Ferma
Račeva
15:00
Papildreiss uz degvielas uzpildes staciju Dagdā (pēc nepieciešamības)

Kopējais dienas maršruta garums – 56 km (piecdesmit seši kilometri).
Uz uzpildes staciju reiss notiek vidēji vienu reizi nedēļā pa maršrutu Asūne-Dagda-Asūne.,
reisa kopgarums 20 km.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja

Ž.Aišpure

Pielikums

ASŪNES pagasta pārvaldes
autobusa Mercedes Benz, Sprinter 516, valsts reģ. Nr. HN 4608,
maršruta shēma

Dagda

Rutkeviči

Ļutavci

Asūne

Račeva

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja

Ferma

Ž.Aišpure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr. 10, 19.§)

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Zafira
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna Opel Zafira.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2016.gada 12.decembris 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 450 (četri simti 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 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.
1.
2.
3.
4.

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 priekšsēdētājas vietnieks

R.Azins

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.13., 20.§)

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 29.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 2 560,00 (divi tūkstoši pieci simti 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 „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.08.00-12.00 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. 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.
16. 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.
17. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada
dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var
iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
18. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
19. 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.
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