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. 1

2016.gada 25.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 14:00.
Sēdi atklāj plkst. 14:00.
Darba kārtība:

1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu decembrī
– janvārī.
2. Par grozījumiem Būvvaldes nolikumā.
3. Par saistošo noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas
vietu” apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no G. R..
5. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2015.gadā.
6. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
7. Par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi.
8. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām.
9. Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, 10,4 m2 platībā nomas tiesību izsoli.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežrozītes”, Dagdas pagastā, izsoli.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedumājas”, Ķepovas pagastā, izsoli.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lāči”, Dagdas pagastā, izsoli.
13. Par nomas maksas samazināšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
14. Par maksas atcelšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā.
15. Par dzīvojamās platības piešķiršanu M. F..
16. Par Latgales Gada balvas norises atbalstīšanu.
17. Par Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2015” norises atbalstīšanu.
18. Par Fonda „Sibīrijas bērni” projektu atbalstīšanu.
19. Par Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam.
20. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
21. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
23. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
24. Par zemes nomas tiesību pāreju.
25. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
26. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
27. Par adreses maiņu.
28. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
29. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu L. P. uz zemes vienību Pasta ielā 31, Dagdā.
30. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 21.12.2015. lēmumā ”Par zemes vienības

sadali un piekritību pašvaldībai”.
31. Par zemes gabala platības precizēšanu.
32. Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā.
33. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
34. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
35. Par zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldības īpašumā “Jautrības”, Ezernieku pagastā.
36. Par zemes nomas līguma pagarināšana.
37. Par grozījumiem Medību tiesību nomas līgumā ar A. K..
38. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāta saskaņošanu.
39. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
40. Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
41. Par izmaiņām Andrupenes un Andzeļu pagastu pārvalžu struktūrā.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Plotka, Anatols Viškurs, Maija Ļevkova, Oksana
Kosarevska, Olga Golube, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts,
Vladislavs Višņevskis, Aivars Platacis (no plkst. 14:35), Raimonds Nipers (no plkst. 16:00).
Administrācijas darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, juridiskās nodaļas vadītāja
Kristīne Murāne, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, juriskonsults Jānis Stikuts, finanšu
nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinksis, ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu speciālists Juris
Priluckis.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Asūnes
pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Bērziņu pagasta
pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis,
Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve.
Nepiedalās –
2 deputāti: Aleksandrs Gžibovskis (personīgo apstākļu dēļ), Irēna Gžibovska (personīgo
apstākļu dēļ).
1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
decembrī – janvārī
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada dome pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par
pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu decembrī – janvārī.
2. §
Par grozījumiem Būvvaldes nolikumā
/Ziņo K.Murāne/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Būvniecības likuma 12.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada Būvvaldes nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi Būvvaldes nolikumā uz 1 lapas.
3. §
Par saistošo noteikumu
“Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
/Ziņo K.Murāne/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1 „Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”.
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, 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 pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
4. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no G. R.
/Ziņo J.Stikuts/
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 2015.gada
21.decembra pieprasījumu Nr.08324/016/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, 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.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Piedzīt no G. R. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 194.41
(EUR 125.79 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 68.62 – nokavējuma nauda uz
25.01.2016.) apmērā par nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Andzeļu pagastā, Dagdas
novadā, ar kadastra numuru 6044 007 0044, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
5. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2015.gadā
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2015.gadā, 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”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2015.gadā:
1. No 2015.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 377 688,- Dagdas
novada Sociālais dienests 2015.gadā izlietojis EUR 310667,- jeb 82,25 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 170236,- jeb 92,07 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 23750,- jeb 83,02 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 116681,- jeb 72,84 %.
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 143244,08 un pakalpojumu saņēmušas 73 personas.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2015.gadā izlietoti EUR 26118,6 ,
aprūpējot dzīvesvietā 46 personas.
4. 2015.gadā Dagdas novadā 989 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā piešķirts
trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 738 mājsaimniecības (ģimenes).
5. 2015.gadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēma 26 personas ar invaliditāti.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
6. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube,
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada
20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām.
7. §
Par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi :
1. Budžeta ieņēmumu daļā – 9 244 503 EUR jeb 99,61 %.
2. Budžeta izdevumu daļā – 9 081 875 EUR jeb 97,07 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1. ieņēmumu daļā – 430114 EUR jeb 99,27 %;
3.2.izdevumu daļā – 408 588 EUR jeb 98,03 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
8. §
Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar biedrību un reliģisko organizāciju iesniegtajiem pieteikumiem finansējuma
piešķiršanai plānotajiem pasākumiem 2016.gadā, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada
21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube,
R.Azins, S.Viškure, 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 A.Arnicāns, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 2016.gadā plānotajām aktivitātēm saskaņā ar
pielikumu :
1.1. biedrībām kopā – 17 328,86 EUR ;
1.2. reliģiskām organizācijām kopā – 3 100,00 EUR.
2. Paredzēt pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) finansējumu lēmuma 1.punktā
norādītajam mērķim.
Pielikumā: Finansējuma piešķiršanas saraksts uz 2 lapām.

Uz sēdi ieradās deputāts Aivars Platacis.
9. §
Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, 10,4 m2platībā nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Dagdas novada pašvaldības
nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Daugavpils ielā 8,
iznomāšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, S.Viškure, 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 R.Azins, Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Dagdas
pilsētā, Daugavpils ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai ar kopējo platību 10,4 m2 vienam
mēnesim – 36,40 EUR (trīsdesmit seši euro un 40 centi plus PVN).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un maksu par patērēto elektroenerģiju.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ēriks Čaplinskis – finanšu nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi:
Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Daugavpils
ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Dagdas pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.15,
26.§), iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu,
izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā,
nosacīto cenu EUR 1860,00 (viens tūkstotis astoņi simts sešdesmit euro un 00 euro centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ziedumājas”, Ķepovas pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, atsavināšanu” (sēdes
prot.Nr.15, 27.§), iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma
nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas
pagastā, nosacīto cenu EUR 650,00(seši simti piecdesmit euro un 00 euro centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas
pagastā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Lāči”, Dagdas pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.16, 23.§),
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā,
nosacīto cenu EUR 1190,00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro un 00 euro
centi). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
13. §
Par nomas maksas samazināšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi SIA „Dagdas komunālā saimniecība” lūgumu samazināt nomas maksu par
katlu māju Brīvības ielā 29A un Brīvības ielā 3A un 3B, sakarā ar minimālās darba algas
palielināšanu, lai saglabātu esošo siltumenerģijas tarifu Dagdas pilsētā, izvērtējot pašvaldības
budžeta iespējas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14) punkta
a) apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2016.gada 1.februāri samazināt katlu mājas Brīvības ielā 29A, Dagdā, siltumtrases un
siltummezglu nomas maksu un noteikt nomas maksu EUR 20,00 mēnesī + PVN (21 %),
kas kopā sastāda EUR 24,20 mēnesī (gadā – EUR 240 + PVN).
2. Ar 2016.gada 1.februāri samazināt dzīvojamo māju Brīvības ielā 3A un 3B, Dagdā,
apkures sistēmas un nedzīvojamo telpu daļu nomas maksu un noteikt nomas maksu EUR
20,00 mēnesī + PVN (21%), kas kopā sastāda EUR 24,20 mēnesī (gadā – EUR 240 +
PVN).
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai grozījumus Līgumos.
14. §
Par maksas atcelšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atcelt maksu par paraksta īstuma apliecināšanu Dagdas novada pašvaldības institūcijās
saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.
2. Ar šī lēmuma pieņemšanu atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 2015.gada
20.februāra lēmumu “Par maksu vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībā” (protokols
Nr.12, 14.§).
15. §
Par dzīvojamās platības piešķiršanu M. F.
/Ziņo R.Azins/
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 12.janvāra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu M. F., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.pantu un saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt M. F., pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 1 – 16, Asūnē (2-istabas, kopplatība 50,6 m2,
ar labierīcībām) no 2016.gada 1.februāra uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar M. F..
3. Uzlikt par pienākumu M. F. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Kalna iela 1 – 16,
Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
16. §
Par Latgales Gada balvas norises atbalstīšanu
/Ziņo R.Azins/
Sakarā ar biedrības “Asmu Latgalīts” lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 500 euro
apmērā “Latgales gada balva” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks
Preiļos, 2016.gada 30.janvārī, ņemot vērā, ka nominēšanai ir pieteikti Dagdas novada
iedzīvotāji, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,- (divi simti euro) biedrības “Asmu
Latgalīts” organizētās „Latgales Gada balva” pasniegšanas ceremonijas norises
nodrošināšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt biedrībai “Asmu Latgalīts” 200 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim
17. §
Par Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2015” norises atbalstīšanu
/Ziņo A.Arnicāns/
Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 200 euro
gada balvas „Boņuks 2015” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks
Rēzeknē, 2016.gada 28.februārī, ņemot vērā, ka nominēšanai ir pieteikti Dagdas novada
iedzīvotāji, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,- (divi simti euro) Latgales vēstniecības
GORS organizētās Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2015” pasniegšanas
ceremonijas norises nodrošināšanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.

3. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 200 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim.
18. §
Par Fonda „Sibīrijas bērni” projektu atbalstīšanu
/Ziņo A.Arnicāns /
Izskatījusi nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni””, reģ. Nr.40008057169, lūgumu
finansiāli atbalstīt projektu īstenošanu – ceļojošā izstāde „Sibīrijas bērni”, projekts „Runājošā
grāmata „Sibīrijas bērni””, dokumentālās filmas “Tēvi tur” izveidošana, sacerējumu un
zīmējumu konkursa organizēšana, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,- (divi simti euro) Fondam „Sibīrijas
bērni” projektu īstenošanai.
2. Paredzēt pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt Fondam „Sibīrijas bērni” 200 euro lēmuma 1.punktā minētajam
mērķim.
19. §
Par Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam
/Ziņo A.Arnicāns/
Deputāts V.Stikuts iebilst par kultūras pasākumu plāna apstiprināšanu, jo to rīkošanai nav
zināmas izmaksas.
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi.
Atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājumu par Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu
2016.gadam apstiprināšanu uz februāra sēdi.
20. §
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
/Ziņo R.Azins/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24)punktu un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata Arvīdu MATJUŠONOKU ar
2016.gada 30.janvāri.
2. Ievēlēt par Administratīvās komisijas locekli Artjomu GEKIŠU ar 2016.gada 1.februāri.
21. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
21.1. “Aksjonova”, Ezernieku pagastā
Izskatot V. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 30.12.2015.) par īpašuma “Aksjonova”
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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Aksjonova”, Ezernieku pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Aksjonova” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6056 004 0415 (3,6 ha) nosaukumu “Ežūdri”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Būvēm, kas atrodas uz zemes gabala, saglabāt adresi “Ežūdri”, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2.“Bronki”, Andrupenes pagastā
Izskatot J. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.01.2016.) par īpašuma “Bronki”
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.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, 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 M.Ļevkova, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Bronki”, Andrupenes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Bronki” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0009 (0,6 ha) nosaukumu “Maliņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Būvēm, kas atrodas uz zemes gabala, saglabāt adresi Rēzeknes iela 9, Andrupene,
Andrupenes pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.3. “Kalniņi”, Šķaunes pagastā

Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.01.2016.) par īpašuma “Kalniņi”
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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Kalniņi”, Šķaunes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Kalniņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092
006 0008 (3,8 ha) nosaukumu “Kalnavēji”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.4. “Strauti”, Andrupenes pagastā
Izskatot P. Z., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A. B. (pilnvara Nr.28, izdota
22.01.2016. Dagdas novada bāriņtiesā) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.01.2016.) par
īpašuma “Strauti” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Strauti”, Andrupenes pagastā, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Strauti” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
003 0033 (13,0 ha) nosaukumu “Laukpriedes”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt zemes nomas tiesības ar 2015.gada 31.decembri sekojošiem zemes
nomniekiem:
Nr.

Administratīvā

Nomnieks

Kadastra

Platība, ha

p.k.

apzīmējums

teritorija

1.

Dagdas pagasts

S. M.

6054 001 0188

1,3 (1/6 d.d.)

2.

Andrupenes pagasts

SIA “Aive”

6042 007 0226
6042 008 0045
6042 008 0116
6042 011 0176

0,93
1,58
1,32
1,11

3.

Andrupenes pagasts

J. A.

6042 008 0160

1,5 (2/14 d.d.)

4.

Andrupenes pagasts

V. T.

6042 008 0239

0,2 (1/16 d.d.)

5.

Andrupenes pagasts

V. J.

6042 007 0067

0,5

6.

Andrupenes pagasts

J. B.

6042 004 0258
6042 006 0132

1,0
2,5

7.

Andrupenes pagasts

O. K.

6042 006 0224

2,1

8.

Andrupenes pagasts

M. A.

6042 006 0120

0,8

9.

Bērziņu pagasts

V. B.

6050 004 0390
6050 004 0391
6050 004 0397
6050 004 0411
6050 004 0412
6050 004 0425

0,9
2,8
2,7
0,2
0,3
0,9

10. Bērziņu pagasts

A. B.

6050 002 0069
6050 002 0123

1,0
1,4

11. Bērziņu pagasts

A. F.

6050 003 0168

0,2

12. Bērziņu pagasts

Z. G.

6050 004 0197

0,3

13. Bērziņu pagasts

V. K.

6050 004 0207
6050 004 0426

1,7
1,1

14. Bērziņu pagasts

J. R.

6050 003 0182
6050 003 0183

1,2
1,7

15. Bērziņu pagasts

N. M.

6050 004 0183
6050 004 0184
6050 004 0185
6050 005 0035

1,5
1,5
4,0
4,0

16. Bērziņu pagasts

Ņ. T.

6050 004 0423

1,5

17. Bērziņu pagasts

P. O.

6050 004 0413
6050 004 0414

0,4
0,3

18. Dagdas pagasts

SIA “Aive”

6054 002 0105
6054 002 0124
6054 003 0101
6054 003 0103
6054 003 0108
6054 003 0137
6054 003 0147
6054 004 0159
6054 004 0181
6054 004 0298
6054 004 0299

6,9
5,3
22,9
29,0
3,3
2,8
1,1
1,8
1,8
1,1
1,3

6054 005 0156

11,9

19. Ezernieku pagasts

N. Ž.

6056 004 0450

1,85

20. Konstantinovas
pagasts

G. B.

6076 005 0086

0,4

21. Konstantinovas
pagasts

SIA “Aive”

6076 001 0206
6076 001 0292
6076 002 0116
6076 003 0205
6076 005 0100

3,0
3,9
2,7
3,6
3,0

22. Ķepovas pagasts

SIA “Aive”

6080 001 0058
6080 001 0059
6080 001 0067
6080 002 0034
6080 002 0062
6080 003 0053
6080 003 1012
6080 004 0108
6080 004 0167
6080 004 0173
6080 004 0222
6080 005 0034

2,5
1,0
8,4
4,1
3,2
8,4
1,4
1,9
1,6
1,6
1,61
7,7

23. Šķaunes pagasts

SIA “Aive”

6092 002 0087
6092 004 0054
6092 004 0113
6092 004 0114
6092 005 0032

5,2
6,95
4,0
2,2
6,0

24. Šķaunes pagasts

I. M.

6092 006 3289
6092 006 0293

1,0 (daļa no z.g.)
0,3 (daļa no z.g.)

25. Šķaunes pagasts

J. V.

6092 001 3138

3,0 (daļa no z.g.)

26. Dagdas pilsēta

V. G.

6009 002 0267

0,1327

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 26 lapām.
23. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes un
rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Viškurs, O.Kosarevska, O.Golube,
R.Azins, S.Viškure, 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 M.Ļevkova, A.Platacis, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 2016.gada 1.janvāri uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves
zemes fondā iekļauto zemi, saskaņā ar sarakstu:

Nr.
p.k.

Pagasts

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība, ha

Nomas
termiņš
(gadi)

1.

Dagdas pilsēta

P. P.

6009 001 0271

0,0095 (daļa no z.g.)

10

2.

Andrupenes

I. K.

6042 004 0218
6042 004 0164

0,71
0,91

5

3.

Andrupenes

A. B.

6042 001 0084

0,59

10

4.

Andzeļu

A. P.

6044 005 0229

1,06

5

5.

Asūnes

L. C.

6046 001 0181
6046 001 0182

2,0
10,4

1

6.

Bērziņu

z/s “Krastiņi”

6050 004 0108
6050 004 0109
6050 004 0110
6050 004 0111
6050 004 0170
6050 004 0427

0,45
1,29
1,0
0,64
2,1 (daļa no z.g.)
1,55

5

7.

Bērziņu

Dz. V.

6050 003 0359

0,48 (1/6 d.d.)

10

8.

Bērziņu

A. S.

6050 003 0359

0,48 (1/12 d.d.)

10

9.

Bērziņu

G. M.

6050 004 0183

2,08

5

10. Bērziņu

V. S.

6050 004 0265
6050 004 0202

0,29
1,2

5

11. Ezernieku

N. Ž.

6056 005 0071

5,35 (daļa no z.g.)

5

12. Konstantinovas A. U.

6076 002 3245

0,9 (1/12 d.d.)

10

13. Ķepovas

6080 003 0056
6080 004 0152

9,6
1,04

5

z/s “Tingala”

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu un attiecīgo pagastu
pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 13 lapām
24. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
24.1. K. G.
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 21.12.2015. vēstuli Nr.1.4/1.12/15/120, un
K. G. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 23.12.2015.) un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 31.12.2015. V. B. zemes nomas tiesības uz 0,15 ha lielu platību no zemes gabala

ar kadastra apzīmējumu 6076 004 3457, sakarā ar viņa nāvi.
2. Piešķirt K. G. zemes nomas tiesības ar 01.01.2016. uz 0,15 ha lielu platību no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 004 3457 uz 10 (desmit) gadiem personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības.
4. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt nomas līgumu ar
Kristīnu Gerasimovu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

24.2. L. M.
Izskatot A. P. un L. M. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 22.01.2016.) un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 31.12.2015. A. P. zemes nomas tiesības uz 0,6 ha lielu platību no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0062, sakarā ar dzīvojamās mājas pārdošanu.
2. Piešķirt L. M. zemes nomas tiesības ar 01.01.2016. uz 0,6 ha lielu platību no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0062 līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Veikt grozījumus zemes nomas līgumā Nr.DNP/4-1.8/13/10, nosakot, ka L.M. tiek
iznomāts viss zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0062, 4,3 ha platībā.
4. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
5. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar L.M.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
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” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, 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.

Pagasts

Andrupenes
pagasts

Zemes vienības statuss
pašvaldībai piekritīga zeme

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 004 0244

Platība

0,6

2.

rezerves zemes fonds

6042 002 0024

0,19

pašvaldībai piekritīga zeme

6042 002 0054

4,5

zeme zemes reformas
pabeigšanai
pašvaldībai piekritīga zeme

6042 004 0414

3,6

6042 004 0507

1,2

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

6050 003 0135
6050 003 0138
6050 003 0212
6050 003 0233
6050 003 0261
6050 003 0275
6050 003 0182
6050 003 0183
6050 002 0123
6050 004 0426
6056 004 0450
6076 003 0217

1,14
1,38
1,3
0,48
0,76
1,2
1,2
1,7
1,4
1,1
1,85
3,0

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

19.
20.
21.

Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts

rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds

6090 002 0046
6090 001 3375
6092 002 0087

1,7
2,9
5,2

22.

Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 001 3138

3,0 (daļa no z.g.)

23.

Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 001 0164

0,9

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016.gada
12.februārim.
26. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustama īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pašvaldības lietojumam Andzeļu pagastā ar kadastra numuru 6044 001 0150 (9,7 ha)
piešķirt īpašuma nosaukumu “Kāpas”.
27. §
Par adreses maiņu
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot J. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.01.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.7.punktu un 29. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Mainīt adresi viensētai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6090
004 0026, no “Celtnieks”, Kairīši, Svariņu pag., Dagdas nov., uz “Riekstiņi”, Kairīši, Svariņu
pag., Dagdas nov., LV-5698. Klasifikatora kods 104219841.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 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, 2013.gada 27.martā apstiprināto
Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0244 (0,6 ha)
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes uz
lauksaimniecības zemi, kods 0101.
29. §
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu L. P. uz zemes vienību
Pasta ielā 31, Dagdā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot L. P. 2015.gada 21.decembra iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu Pasta
ielā 31, Dagdā, pēc stāšanās mantojumā (mantojuma apliecība Nr.7890) un pamatojoties uz
likumu ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likuma ,,Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” 5.panta 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot zemes īpašuma tiesības L. P. uz 1/9 d.d. no zemes gabala Pasta ielā 31, Dagdā,
0,1527 ha (1527 kv.m.) platībā, saskaņā ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009
002 0283 robežu plānu.
2. Ņemot vēra 1999.gada 10.jūnija Dagdas pilsētas zemes komisijas lēmumu Nr.1195,
kopējā platība, uz kuru L. P. ir atjaunojamas īpašuma tiesības Pasta ielā 31, Dagdā, ir 2/9
d.d. no visa zemes gabala.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 21.12.2015. lēmumā ”Par zemes vienības
sadali un piekritību pašvaldībai”
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Papildināt Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 21.decembra lēmumu ”Par zemes
vienības sadali un piekritību pašvaldībai” (protokols Nr.16.,17.§) ar 6.punktu šādā redakcijā:
“ 6. Grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 001 0093 robežas.”
31. §
Par zemes gabala platības precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot P. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 07.01.2015.) un pamatojoties uz
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes gabala Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0087
platību – 11,8 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32. §
Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/
32.1. J. A., Šķaunes pagastā
Izskatot J. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.01.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut J. A. nodot apakšnomā V. V. (V. V.), zemes gabalus Šķaunes pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6092 004 0119 (19,5 ha) un 6092 004 0118 (1,9 ha) līdz 2016.gada
31.decembrim.

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32.2. V. Č., Šķaunes pagasts
Izskatot V. Č. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.12.2015.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. 1.Atļaut V. Č. nodot apakšnomā z/s ”Oškalni”, reģistrācijas Nr.51501025911, 5,0 ha lielu
platību no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6092 004 0071 līdz 2022.gada
31.decembrim.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32.3. A. N., Dagdas pagastā
Izskatot A. N. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.01.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut A. N. nodot apakšnomā A. P. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0215
( 2,8 ha) līdz 2019.gada 7.maijam.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32.4. V. B., Dagdas pagastā
Izskatot V. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.01.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut V. B. nodot apakšnomā A. P. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0226
(0,79 ha) līdz 2017.gada 13.aprīlim.

2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
32.5. A. T., Ķepovas pagastā
Izskatot A. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.01.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, 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 M.Ļevkova, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut A. T. nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai “Tingala”, reģistrācijas
Nr.41501021265, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0029 (5,5 ha) līdz
2018.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
33. §
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētas
zemes vienības, uz kurām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļai ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir piekritīgas pašvaldībai,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes vienība Andrupenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0052
(5,35 ha) ir piekritīga pašvaldībai.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0052 robežu shēma uz 1 lapas.

34. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas

novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2016.gada
12.janvāra protokolu Nr.1,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, M.Ļevkova, O.Kosarevska,
O.Golube, 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 A.Viškurs, S.Viškure, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2016.gada 12.janvāra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus:
1. Piešķirt SIA “Ūzoleņi”, reģistrācijas Nr.41503050536, juridiskā adrese “Dižskabarži”-7,
Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ar 01.01.2016.
uz 2,0 ha lielu platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6054 005 0095.
Noteikt zemes nomas maksu 8,5% no kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar SIA “Ūzoleņi”.
2. Piešķirt I. G. zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ar 01.01.2016. uz pašvaldībai piekritīgu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0042, 3,1 ha platībā.
Noteikt zemes nomas maksu 2,5% no kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju E.Tjarvi noslēgt zemes nomas līgumu ar I.
G..
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
35. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu pašvaldības īpašumā “Jautrības” Ezernieku pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 11. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Andžānu noslēgt zemes nomas
līgumus ar Ezernieku pagasta Egļovas ciema daudzdzīvokļu mājas “Jautrības” dzīvokļu
īpašniekiem un valdītājiem par mājai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056
005 0168 (2,1 ha) nomu.

36. §
Par zemes nomas līguma pagarināšana
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. H. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.01.2016.) par zemes nomas līguma
pagarināšanu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,

O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt A. H. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 0296 (1,3 ha) līdz 2025.gada 31.decembrim lauksaimnieciska
rakstura būvju uzturēšanai.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar
A.H.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
37. §
Par grozījumiem Medību tiesību nomas līgumā ar A.K
/Ziņo J.Priluckis/
V.Stikuts iebilst Medību līguma pārslēgšanai uz biedrības “Žogotova” vārda un ierosina rīkot
izsoli.
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi.
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma par grozījumiem Medību tiesību nomas līgumā ar A.K. izskatīšanu uz
februāra sēdi.
38. §
Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāta saskaņošanu
/Ziņo I.Pauliņš, R.Azins/
Sakarā ar konkursa uz SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu
komisijas apstiprinātajiem rezultātiem, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 5.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatam kandidātu
Edgaru TJARVI.

39. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam
/Ziņo S.Viškure/
Izskatījusi pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma
un papildatvaļinājuma piešķiršanu ar 27.01.2016., pamatojoties uz Darba likuma 149.panta
pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu un likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, saskaņā ar

Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 5.8.punktu un
6.4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Pauliņam:
1.1.apmaksāto papildatvaļinājumu – 5 darba dienas – no 2016.gada 27.janvāra līdz
2.februārim par darba laika periodu no 2013.gada 16.aprīļa līdz 2014.gada 15.aprīlim;
1.2.ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – divas kalendāra nedēļas – no 2016.gada 3.februāra
līdz 16.februārim par darba laika periodu no 2014.gada 16.aprīļa līdz 2015.gada
15.aprīlim.
2. Noteikt, ka pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņam prombūtnes laikā – no 2016.gada
27.janvāra līdz 16.februārim (ieskaitot) – Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora
amata pienākumus veiks Finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.
3. Noteikt Ē.Čaplinskim piemaksu 30% apmērā no tam noteiktās mēnešalgas par pašvaldības
izpilddirektora pienākumu veikšanu minētajā laika periodā.
40. §
Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
/Ziņo S.Viškure/
Sēdes vadītāja S.Viškure informē, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto
daļu par pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm.
Ierosina Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanas organizēšanai ievēlēt balsu
skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā un lūdz izvirzīt kandidatūras:.
V.Stikuts izvirza M.Ļevkovas kandidatūru.
S.Viškure izvirza A.Plotkas kandidatūru.
A.Viškurs izvirza V.Krūmiņa kandidatūru.
S.Viškure paziņo, ka kandidātu izvirzīšana tiek pārtraukta un ierosina balsot par balsu
skaitīšanas komisijas izveidošanu.
Atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, O.Kosarevska, R.Azins,
S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās
A.Plotka, M.Ļevkova, V.Krūmiņš, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja ievēlēšanai izveidot balsu skaitīšanas komisiju
šādā sastāvā:
1. Maija Ļevkova;
2. Aivars Plotka;
3. Viktors Krūmiņš.
Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina kandidātu izvirzīšanu Andrupenes pagasta pārvaldes
vadītāja amatam.
R.Azins izvirza Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājas Leontīnas Žeimotes kandidatūru.
Tā kā no deputātiem citas kandidatūras netika piedāvātas, sēdes vadītāja S.Viškure ierosina
pārtraukt kandidatūru izvirzīšanu un paziņo, ka vēlēšanu zīmē Andrupenes pagasta pārvaldes
vadītāja amatam tiks ierakstīts viens kandidāts – Leontīna Žeimote.

Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu
zīmes balsošanai.
Pārtraukums no plkst. 15 : 55 līdz plkst. 16 : 10.
Uz sēdi ieradās deputāts Raimonds Nipers.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.
Sēdes vadītāja S.Viškure aicina deputātus izdarīt savu izvēli.
Pēc nobalsošanas S.Viškure izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu
apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pārtraukums no plkst. 16 : 15 līdz plkst. 16 : 25.
Pēc pārtraukuma sēdes vadītāja S.Viškure dod vārdu Balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanas komisijas loceklis Maija Ļevkova iepazīstina ar balsošanas rezultātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu, 40.panta
ceturto daļu un 69.² pantu,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm: „par” – 12, „pret” – 1, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā
Leontīnu ŽEIMOTI.
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, O.Kosarevska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1
(M.Ļevkova), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
2. Noteikt, ka Leontīna ŽEIMOTE amata pienākumus sāk pildīt ar 2016.gada 1.februāri.
3. Piešķirt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldē pirmās paraksta tiesības
iestādes vadītājai Leontīnai ŽEIMOTEI ar 2016.gada 1.februāri.
41. §
Par izmaiņām Andrupenes un Andzeļu pagastu pārvalžu struktūrā
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6)punktu un
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, M.Ļevkova,
O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt, ka ar 2016.gada 1.februāri Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta
pārvaldi un Andzeļu pagasta pārvaldi vada viens vadītājs ar sekojošām amata slodzēm:
1.1. Andrupenes pagasta pārvaldē – 0,6 slodzes;
1.2. Andzeļu pagastā pārvaldē – 0,4 slodzes.

2. Noteikt Andrupenes un Andzeļu pagastu pārvalžu vadītājam mēnešalgas likmi – EUR
1 060,00.

Sēdi slēdz plkst. 16:40.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 27.janvārī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 2.§)

GROZĪJUMI
DAGDAS NOVADA BŪVVALDES NOLIKUMĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un Būvniecības likuma 12.pantu

1. Izdarīt Dagdas novada Būvvaldes nolikumā (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:
1.1.svītrot Nolikuma 8., 9., 10., 14.punktā vārdu “būvinspektors”;
1.2.aizstāt Nolikuma 5.9.punktā vārdus “piedāvājuma dokumentācijas” ar vārdiem “konkursa
nolikumu”;
1.3.aizstāt Nolikuma 5.10.punktā vārdu “aktualizē” ar vārdu “apkopo”;
1.4.aizstāt Nolikuma 10.punktā vārdu “izpilddirektors” ar vārdu “dome”;
1.5.aizstāt Nolikuma 15.punktā vārdus “Administratīvajā rajona tiesā” ar vārdiem “Dagdas
novada domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā”.
2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdes
protokolam Nr.1, 5.§

IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2015.GADĀ
IZPILDE 12 MĒNEŠOS
(EUR)
Npk Pārvalde
GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/1 Andrupene
27900 23734 85,07%
4166 17600 11445
65,03%
6155 45500 35179 77,32%
10321
2 Andzeļi
10000 10606 106,06%
-606 20412 14388
70,49%
6024 30412 24994 82,18%
5418
3 Asūne
25000 21640 86,56%
3360 18050 14537
80,54%
3513 43050 36177 84,03%
6873
4 Bērziņi
19000 17563 92,44%
1437 10965
8072
73,62%
2893 29965 25635 85,55%
4330
5 Ezernieki
10000
9064 90,64%
936 18458 10248
55,52%
8210 28458 19312 67,86%
9146
6 Konstantinova 16000 13927 87,04%
2073 18550 15008
80,91%
3542 34550 28935 83,75%
5615
7 Ķepova
4000
5053 126,33%
-1053
2385
1919
80,46%
466
6385
6972 109,19%
-587
8 Svariņi
10500 10134 96,51%
366 12383
7128
57,56%
5255 22883 17262 75,44%
5621
9 Šķaune
7500
7151 95,35%
349 18347 15254
83,14%
3093 25847 22405 86,68%
3442
10 Dagda
55000 51364 93,39%
3636 55638 42432
76,26%
13206 110638 93796 84,78%
16842
KOPĀ
184900 170236 92,07%
14664 192788 140431
72,84%
52357 377688 310667 82,25%
67021

Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
protokols Nr.1,7.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2015. gada 12 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
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.

Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 12 mēn. Izpildes %
Nodokļu ieņēmumi
2561779
2562115
100.01%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2,170,000
2,171,388
100.06%
Nekustamā īpašuma nodoklis
391639
390727
99.77%
NĪN par zemi
356928
356225
99.80%
NĪN par zemi kārtējām gadam
326948
317712
97.18%
NĪN par iepriekšējiem gadiem
29980
38513
128.46%
NĪN par ēkām
15963
16178
101.35%
NĪN par ēkām kārtējā gada
14862
14198
95.53%
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
1101
1980
179.84%
NĪN par mājokļiem
18748
18324
97.74%
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
17187
16092
93.63%
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
1561
2232
142.99%
Īpašuma nodokļa parādi
0
0
#DIV/0!
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
140
0
0.00%
Nenodokļu ieņēmumi
129367
127485
98.55%
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
45
0
0.00%
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
8468
8077
95.38%
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
7454
7166
96.14%
Pašvaldību nodevas
1014
911
89.84%
Naudas sodi un sankcijas
6239
3398
54.46%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
60551
61125
100.95%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
54064
54885
101.52%
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
12000
12249
102.08%
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
40000
40574
101.44%
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
2064
2062
99.90%
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
702423
699751
99.62%
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
675087
672394
99.60%
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
0
0
#DIV/0!
Maksa par izglītības pakalpojumiem
106894
104388
97.66%
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
579
566
97.75%
Ieņēmumi par nomu un īri
75444
78864
104.53%
Ieņēmumi par telpu nomu
51055
54320
106.40%
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
1377
1305
94.77%
Ieņēmumi par zemes nomu
17761
18016
101.44%
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
5251
5223
99.47%
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
492170
488576
99.27%
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
41394
39793
96.13%
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
240750
239780
99.60%
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
19286
19131
99.20%
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
123116
123348
100.19%
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
67624
66524
98.37%
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
27336
27357
100.08%
Transferti
5203037
5171117
99.39%
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0
#DIV/0!
Valsts budžeta transferti
5072665
5040745
99.37%
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
0
0
#DIV/0!
Saņemtie transferti no valsts budžeta
5072665
5040745
99.37%
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
2491908
2491908
100.00%
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
200452
200452
100.00%
Saņemtā dotācija no PFIF
2188294
2156374
98.54%
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
192011
192011
100.00%
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
Pašvaldību budžetu transferti
130372
130372
100.00%
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
0.00%
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
130372
130372
100.00%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
63219
63219
100.00%
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
0.00%
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
0.00%
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
67153
67153
100.00%
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
0
0
#DIV/0!
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
0
0
0.00%
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
0
0
0.00%
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
0
0
0.00%
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
0
0
0.00%
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
0
0
#DIV/0!
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
0.00%
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
0
0
0.00%
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
0
0
#DIV/0!
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
0
0
0.00%
KOPĀ IEŅĒMUMI
8596606
8560468
99.58%
Līdzekļu atlikums gada sākumā
389018
389018
100.00%
Kredīts
258879
258879
100.00%
KOPĒJIE IEŅĒMUMI
9244503
9208365
99.61%
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
protokols Nr.1, 7.§

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 2015.gada 12 mēnešos
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 12 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
KOPĀ IZDEVUMI
Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās

970183
98859
89980
35728
1198792
883670
755428
3787092
647929
8467661
614214
9081875
162628

945840
94745
83351
32915
1122987
879366
705436
3744921
592359
8201920
614214
8816134
392231

97.49%
95.84%
92.63%
92.13%
93.68%
99.51%
93.38%
98.89%
91.42%
96.86%
100.00%
97.07%
0.00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2015.gada 12 mēnešos
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 12 mēn. Izpildes %
Uzturēšanas izdevumi
7955354
7734095
97.22%
Kārtējie izdevumi
7461369
7279905
97.57%
Atlīdzība
5562796
5510346
99.06%
Atalgojums
4451725
4412907
99.13%
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
1111071
1097439
98.77%
Preces un pakalpojumi
1898573
1769559
93.20%
Komandējumi un dienesta braucieni
18625
14490
77.80%
Pakalpojumi
1004886
944870
94.03%
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
848416
785138
92.54%
Izdevumi periodikas iegādei
8506
7761
91.24%
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
18140
17300
95.37%
Procentu izdevumi
20000
10904
54.52%
Procentu izdevumi
20000
10904
54.52%
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
8000
5357
66.96%
Pārējie procentu maksājumi
12000
5547
46.23%
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
410154
379455
92.52%
Subsīdijas un dotācijas
17196
17196
100.00%
Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
17196
17196
100.00%
Sociālie pabalsti
392958
362259
92.19%
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
359037
337195
93.92%
Sociālie pabalsti natūrā
32657
23800
72.88%
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
1264
1264
100.00%
Uzturēšanas izdevumu transferti
63831
63831
100.00%
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
63831
63831
100.00%
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
63831
63831
100.00%
Kapitālie izdevumi
512307
467825
91.32%
Pamatkapitāla veidošana
512307
467825
91.32%
Pamatkapitāla veidošana
512307
467825
91.32%
Nemateriālie ieguldījumi
30947
30188
97.55%
Pamatlīdzekļi
481360
437637
90.92%
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
0
0
#DIV/0!
KOPĀ IZDEVUMI
8467661
8201920
96.86%
Aizņēmumu atmaksa
614214
614214
100.00%

IZDEVUMI PAVISAM
Līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās

9081875

8816134

162628

392231
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97.07%
0.00%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
protokols Nr.1, 7.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2015.gada 12 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
Naudas līdzekļu atlikums gada (perioda) beigās

Plāns
338130
8000
8000
20
20
0
3320
3320
326790
326790
326790
0

330110
8000
20
50000
41984
430114

Izpilde 12 mēn. Izpildes %
335001
99.07%
8211
102.64%
8211
102.64%
0
0.00%
#DIV/0!
0
0.00%
0
#DIV/0!
0
0.00%
0
0.00%
326790
100.00%
326790
100.00%
326790
100.00%
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
326790
98.99%
8211
102.64%
0
0.00%
50000
100.00%
41984
100.00%
426985
99.27%

408588
0
0
5600
402988

400546
0
0
3448
397098

408588
43489
34411
9078
244771
222596
21575
600
0

400546
40144
31869
8275
240784
222017
18168
599
0

0
0
120328
3500
116828
21526

0
0
119618
3282
116336
26439
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98.03%
#DIV/0!
#DIV/0!
61.57%
98.54%
#DIV/0!
#DIV/0!
98.03%
92.31%
92.61%
91.15%
98.37%
99.74%
84.21%
99.83%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99.41%
93.77%
99.58%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 8.§)

Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām
2016.gadā
Nosaukums, reģ.Nr., juridiskā
Nr.
adrese / darbības teritorija
Biedrības:
1.
Dagdas invalīdu brālība
"NEMA", Reģ.Nr.40008106727,
Asūnes iela 8, Dagda
SLO statuss no 20.08.2008.

2.

2016.gadā
pieprasītais
finansējums

10173,32

1 765,00
Dagdas pensionāru biedrība,
Reģ.Nr.40008099001,
Alejas iela 4A, Dagda,

3.

4.

5.

6.

Jauniešu biedrība "DAGNE"
Reģ.Nr.40008074332,
Alejas iela 11A, Dagda
SLO statuss no 23.03.2006.
Dagdas baltkrievu biedrība
"VERBICA",
Reģ.Nr.40008187874,
Alejas iela 29, Dagda

Dagdas novadpētniecības
biedrība "PATRIA",
Reģ.Nr.40008164354,
Asūnes iela 2-13, Dagda

Jauniešu biedrība
"Dzirkstelītes",
Reģ.Nr. 40008209404
Saules
iela 9, Konstantinova,
Konstantinovas pagasts

Finansējuma piešķiršanas
mērķi
atlīdzība biedrības vadītājam
(366,11 x12)
atlīdzība asistentam (100x12)
atlīdzība grāmatvedim (70x12)
10 gadu biedrības jubilejas
pasākuma organizēšana
telpu noma (Lāčplēša 2)
Kopā:
pensionāru sadraudzības vakara
organizēšana

Piešķirtā summa
(EUR)

4 393,32
1 200,00
840,00
500,00
3 100,00
10 033,32

500,00

741,54

dalība Latgales reģiona
pensionāru apvienībā (dalības
maksa)
avīzes "Latvijas pensionārs"
abonēšana 2016.gadam
ziedi jubilāru sveikšanai
Kopā:
atlīdzība grāmatvedim (projektu
realizācijai) (50x12X23,59%)
Kopā:

piedalīšanās sadraudzības
partneru rīkotajos pasākumos
Baltkrievijā
pārējie pasākumi - viesu
uzņemšana ( ēdināšana, suvenīri
u.c.)
Kopā:
735,00 Stikla stendi (100x55x40) - 5 gab
x100 EUR
Foto rāmji (A4) – 50x4EUR
Fotogrāfiju izveidošana (50x0,70)

150,00
15,00
300,00
965,00

741,54
741,54

4 800,00

Kopā:
1 310,00 aprīkojums (magnēt. tāfele (25
EUR), mūzikas centrs (120 EUR),
dig.fotoaparāts (110 EUR)
galda spēles (hokejs, futbols u.c.)
Kopā:

300,00

500,00
800,00
500,00
200,00
35,00
735,00

255,00
125,00
380,00

7.

8.

9.

Biedrība "Sieviešu klubiņš
"Veiksme"",
Reģ.Nr. 40008224263
Saules
iela 9, Konstantinova,
Konstantinovas pagasts
Latvijas Sarkanais krusts “LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komiteja”,
Bērziņu pagasta nodaļa,
Reģ.Nr.90009359597, Vienības
iela 63-18, Krāslava / Dagdas
novada Bērziņu pagasts
Latvijas Sarkanais krusts “LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komiteja”,
Konstantinovas pagasta
nodaļa, Reģ.Nr.90009359597,
Vienības iela 63-18, Krāslava /
Dagdas novada Konstantinovas
pagasts

10. Latvijas Sarkanais krusts “LSK Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komiteja”,
Šķaunes pagasta nodaļa,
Reģ.Nr.90009359597, Vienības
iela 63-18, Krāslava / Dagdas
novada Šķaunes pagasts

900,00
šujmašīna

300,00
mini

stelles (2 veidi)

300,00
Kopā:

Projekta "Palīdzi sev,
iepriecini citus" realizācija –
iekārtas un materiāli tēju
sagatavošanai (2 žāvētāji, galds,
iesaiņošanas maisiņi, linu
audums, svari, šūšanas pieder.,
šķēres, grozi, papīrs, u.c.)
1 015,00
Kopā:
iekārtas un materiāli tēju
sagatavošanai (2 žāvētāji, galds,
iesaiņošanas maisiņi, bļodas – 3
gab., svari, piegāde u.c.)

374,00
Kopā:
1 865,00 piepūšamās atrakcijas
lielās lelles (tērpi) – 3 gab.

profesionālā popkorna mašīna
Kopā:
Biedrībām KOPĀ :

600,00

835,00
835,00

374,00
374,00
699,00

836,00
330,00
1 865,00

17 328,86

Reliģiskās organizācijas:
11.

Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu Dagdas draudze,
Reģ.Nr.90000353090, Asūnes
iela 13, Dagda

1 515,00 procesijas tērpu sagādāšana
meitenēm – 30 gab. X 50,50
EUR

Kopā:
12. Dagdas vecticībnieku baznīca,
Reģ.Nr.90000333639, Ludzas
iela 6, Dagda
13. Asūnes Svētā Krusta
Pagodināšanas Romas katoļu
draudze, Reģ.Nr.90000353137,
Asūne, Asūnes pagasts

335,00 apsardzes pakalpojumu
nodrošināšana
ēkas apdrošināšana
Kopā:
1 250,00 materiālu iegāde altāra
atjaunošanas darbu pabeigšanai
(baznīcai 200 gadi)
baznīcas teritorijas
labiekārtošana
Kopā:
Reliģiskām organizācijām KOPĀ:

PAVISAM KOPĀ:
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

1 515,00
1 515,00
210,00
125,00
335,00

875,00
375,00
1 250,00

3 100,00
20 428,86

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 9.§)

Nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, 10,4 m2platībā
nomas tiesību izsoles noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 25.janvāra Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, 10,4 m2 platībā nomas tiesību izsoli”
(protokols Nr.1, 9.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Daugavpils ielā 8, nomnieku,
kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2.

Izsoles objekts

2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 10,4 m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā,
Daugavpils ielā 8, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – ofisa/biroja telpas.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 36,40 (trīsdesmit seši euro un
40 centi) mēnesī plus PVN.
2.4. Izsoles solis - EUR 5 (pieci euro).
3.

Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 30 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot
to Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts
LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Par dalību nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā
nomas tiesību izsolē”.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles
iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas atmaksāšanu.

Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs naudas
atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta.
3.4. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
izsoles objekta nomas maksas maksājumā.
4.

Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2016.gada 16.februāra plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4,
Dagdā, tālr.656 81434.
4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :
4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:
4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
4.2.1.2. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.2.1.3. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.2.1.4. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
4.2.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.2.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
4.3. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:
4.3.1. pieteikumu, kurā norāda :
4.3.1.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
4.3.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.3.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.3.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.3.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
4.3.3. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai
nav paraksta tiesību;
4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;
4.3.5. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu.
5.

Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs

5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne
vēlāk kā līdz 2016.gada 16.februāra plkst. 10.00.
5.2. Pieteikumu iesniedz rakstveidā.
5.3. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
5.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā.
5.5. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti.
5.6. Izsoles komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas,
kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.
5.7. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus tas netiek pielaists izsolei.
5.8. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta,
tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto izsoles
nodrošinājumu.
5.9. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē.
5.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat
izsoles sākumam.

6.

Izsoles norise

6.1. Izsole notiek 2016.gada 16.februārī plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas
ielā 4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7.

Nenotikusī izsole

7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;

7.1.4. ja izsolāmo objektu – nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
Izsoles rezultātu apstiprināšana

8.

8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.
9.

Nomas līguma noslēgšana

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

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 10.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma –„Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, kas sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 0,6892 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 4.marts plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 –
17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 860,00 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit euro
un 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 „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – Gaļinai Rubānei.
13. 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.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15. 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.

16. 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.
17. 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.
18. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc
nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
19. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
20. 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 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 11.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību 0,292 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016. gada 7.marts plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 650,00 (seši simti piecdesmit euro un 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 „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – Jurijam Seļivončikam.
13. 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.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15. 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.

16.

17.

18.

19.

20.

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 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 25.janvāra sēdē
(protokols Nr.1, 12.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, kas sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 0.3227 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016. gada 9.marts plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 –
17.00. Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 190,00 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit
euro un 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 „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – Sofijai Nedvedei.
13. 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.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15. 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.

16.

17.

18.

19.

20.

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 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

