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. 3

2016.gada 18.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Darba kārtība:
1. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.
2. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Dagdas novadā.
3. Par darba grupas izveidošanu Latvijas valsts simtgadei.
4. Par projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” līdzfinansēšanu.
5. Par nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
8. Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2016.gadam.
9. Par izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.01.2016.
10. Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecību.
11. Par pašvaldības iepirkumu plānu 2016.gadam.
12. Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem 2016.gada pavasara-vasaras periodā.
13. Par motorzāģa iegādi Asūnes pagasta pārvaldei.
14. Par dalību Zivju fonda projektu konkursā.
15. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā.
16. Par pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.
17. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli:
17.1. Andrupenē, Ezernieku ielā 1;
17.2. Svarincos, Skolas ielā 5;
17.3. Svarincos, Latgales ielā 22;
17.4. Svarincos, Latgales ielā 30.
18. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu :
18.1. autobusa SETRA S 215 RL;
18.2. autobusa SETRA S 211 HD.
19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
20. Par izstāšanos no biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”.
21. Par Dagdas novada pagasta pārvalžu vadītāju aizvietošanu prombūtnes laikā.
22. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
23. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Brīvība” Dagdas pagastā.
26. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

27. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 29.12.2009. lēmumā (protokols
Nr.14, 20.§) un zemes nomas tiesību izbeigšanu.
29. Par adrešu piešķiršanu.
30. Par zemes nomas tiesību pāreju.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis,
Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers Raitis
Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki / ziņotāji: finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, sabiedrisko
attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, Dagdas TIC vadītāja Oksana
Rutka, izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, juriskonsults Jānis
Stikuts, ekonomiste Ināra Tukiša, projektu koordinatori Artjoms Gekišs, Tatjana Munda, ceļu
meistars Aivars Belkovksis, zemes lietu speciālists Juris Priluckis.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andzeļu pagasta pārvaldes un Andrupenes 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 un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns.
Nepiedalās –
1 deputāts: Oksana Kosarevska (darba darīšanās)

1. §
Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts /
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.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers,
V.Stikuts), „atturas” – 1 (O.Golube),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.3 ar pielikumiem pavisam uz 15 lapām.

2. §
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Dagdas novadā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Ņemot vērā atklātā konkursa ar identifikācijas Nr. DNP 2015/22 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Dagdas novadā” izvērtēšanas rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta „e" apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39.panta pirmo daļu, Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošo
noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā” 20.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Ar 2016.gada 1.aprīli noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu
Dagdas novada administratīvajā teritorijā EUR 11,91 apmērā (bez PVN) par 1 m3 vai EUR
74,42 apmērā (bez PVN) par 1 t.
3. §
Par darba grupas izveidošanu Latvijas valsts simtgadei
/Ziņo R.Azins; V.Stikuts2/
Sakarā ar gatavošanos Latvijas valsts simtgadei, lai plānotu, koordinētu un novadītu
pasākumus Dagdas novadā,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, jautājuma lemšanā nepiedalās R.Azins, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā :
Raitis AZINS – Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, darba grupas vadītājs
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, darba grupas
koordinatore
Solvita PLIVČA – Dagdas novada Tautas nama kultūras pasākumu organizatore
Vija GEKIŠA – Dagdas vidusskolas direktore
Oksana RUTKA – Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāja
Lolita BEITĀNE – Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Aina ODIŅECA – Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Guna MALINOVSKA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
2. Nepieciešamības gadījumā darba grupai pieaicināt citus pašvaldības iestāžu darbiniekus.
3. Par plānotajiem pasākumiem informēt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju.
4. §
Par projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” līdzfinansēšanu
/Ziņo O.Rutka/
Izskatījusi nodibinājuma „Fonds „1836””, reģ. Nr. 40008239822, aicinājumu piedalīties
projektā, kas veltīts Latvijas simtgadei, un sniegt finansiālu atbalstu projekta “Aplido, apceļo,

apmīļo Latviju”, kā arī lai veicinātu aktīvo atpūtu un veidotu ceļošanas infrastruktūru un
lauku attīstību Dagdas novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Fonda „1836” projektā „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” 2016.-2018.gadā
(turpmāk – Projekts).
2. Projekta īstenošanai paredzēt līdzfinansējumu 500 EUR (pieci simti euro) gadā no
pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
3. Noslēgt līgumu ar Fondu „1836” par minētā Projekta īstenošanu un līdzfinansēšanu.
5. §
Par nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam
/Ziņo M.Micķeviča/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada nozīmīgāko kultūras pasākumu plānu 2016.gadam.
Pielikumā: Pasākumu plāns uz 2 lapām.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
6.1. par īpašumu Daugavpils ielā 11-3, Dagdā
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.27 Zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2016.gada 04.februāra pieprasījumu Nr.00815/027/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 11-3, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 900
0242 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no I. J. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 16.80 (EUR
14.00 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 2.80 – nokavējuma nauda uz 18.02.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 11-3, Dagdā, Dagdas novadā, ar kadastra

numuru 6009 900 0242, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.2. par īpašumu “Mežāres”, Andrupenes pagastā
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.30 Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Briškas 2016.gada
01.februāra pieprasījumu Nr.00891/030/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā
īpašuma, kas atrodas “Mežāres”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6042 009 0002 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu
parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 86.28 (EUR 53.90 –
nesamaksātā nodokļa summa un EUR 32.38 – nokavējuma nauda uz 18.02.2016.) apmērā par
nekustamo īpašumu, kas atrodas “Mežāres”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6042 009 0002, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieku
naudas līdzekļiem un tiem piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
7.1. J. N.
Izskatījusi A. M. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/57) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu J. N. adresē: “Ābolmājas - 2”, c.Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. N. adresē: “Ābolmājas - 2”, c.Ozoliņi, Dagdas
pagasts, Dagdas novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

7.2. I. J.
Izskatījusi J. P. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/2) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu I. J. adresē: Ezermalas iela 24, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. J. adresē: Ezermalas iela 24, Dagda, Dagdas
novads.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.3. V. S.
Izskatījusi I. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/16/1) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu V. S. adresē: “Kalnmājas”, c.Vecdome, Dagdas pagasts, Dagdas novads,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. S. adresē: “Kalnmājas”, c.Vecdome, Dagdas
pagasts, Dagdas novads.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu Ināra Samuilova.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

8.
Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2016.gadam
/Ziņo I.Tukiša; A.Plotka, V.Stikuts/
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu
fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai
Dagdas novadā” 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2016.gadam.
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
Pielikumā: Ceļu fonda sadale uz 1 lapas.

9. §
Par izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.01.2016.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā izglītības iestāžu faktiskos izdevumus pēc
naudas plūsmas 2015.gadā,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Ļevkova), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2015.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.
10. §
Par Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecību
/Ziņo J.Andžāns, A.Gžibovskis/
Sakarā ar to, ka Ezernieku vidusskolā nav sporta zāles, kas atbilstu normatīvo aktu
prasībām kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai skolā, ņemot vērā, ka ir izstrādāts
tehniskais projekts sporta zāles celtniecībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 4
(A.Plotka, M.Ļevkova, V.Krūmiņš, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atbalstīt Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecību 2016.-2017.gadā.
11. §
Par pašvaldības iepirkumu plānu 2016.gadam
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Plotka,
O.Golube, M.Ļevkova, R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2016.gadam.
Pielikumā : Iepirkumu plāns uz 2 lapām.
12. §
Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības ceļiem 2016.gada pavasara-vasaras periodā
/Ziņo A.Belkovskis/

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ, pamatojoties uz
Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts
aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un
ierobežojumi” 2.1., 3.2., 4.2. punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem 2016.gada pavasara –

vasaras periodā no 01.04.2016. līdz 31.10.2016.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības

autoceļiem visā to garumā:
2.1. Andrupenes pagasta teritorijā:
1-1 Biža – Astašova
1-2 Lītaunieki – Biža
1-3 Kraukļi – Stankeviči
1-15Andrupene – Malka
1-20 Grabova – Malka

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

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2-9 Artjomovka – Krivina
2-10 Kondraši – Froli
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš
2.4. Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – Morozovas vect. kapi
2.6. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži
6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi (0,00 – 1,08 km)
6-34 Pontogi – Cvikļi
2.8. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
8-6 Neikšāni – L.Katriņiški
8-13 Katriņiški – Neikšāni
8-14 Tukiši – Mazie Apali
2.10. Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički

9-4 Svarinci – Reiniki
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
9-8 Skutulova – Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški
9-21 Loci – Beresņu kapsēta

10-2 Krasnopole – Malcāni
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-16 Šķaune – Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža

3. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:
3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-41 Aksjonova – Basaligi
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km
3.2. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
8-9 Katriņiški – Barinauci
4. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
4.1. Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spoģeva.
5. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:

5.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi;
6-11 Šusti – Mortiņi;
6-13 Šusti – Makeiki;
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
6-35 M.Žogotova – Pustoška
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā.
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
7. Publicēt paziņojumu par kustības ierobežojumiem oficiālajā izdevumā „Latvijas

Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”,
laikrakstā „Ezerzeme” un noteikt, ka tie stājas spēkā desmitajā dienā pēc publikācijas
„Latvijas Vēstnesī”.
8. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.
9. Ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

13. §
Par motorzāģa iegādi Asūnes pagasta pārvaldei
/Ziņo Ž.Aišpure; V.Stikuts/
Izskatījusi Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu par motorzāģa iegādi ceļu
uzturēšanas darbiem – koku un krūmu zāģēšanai ceļu aizsargjoslā, finansējot 50% no ceļu
fonda un 50% no pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut Asūnes pagasta pārvaldei iegādāties motorzāģi pašvaldības ceļu uzturēšanas un
pagasta teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai.
2. Motorzāģa iegādi finansēt 50% no ceļu fonda un 50% no pārvaldes pamatbudžeta
līdzekļiem.
14. §
Par dalību Zivju fonda projektu konkursā
/Ziņo T.Munda; V.Stikuts, R.Azins/
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu konkursu
"Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā" (turpmāk
– Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 215 "Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem",
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu “Zivju resursu
pavairošana Dagdas ezerā” .
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā un
līdzfinansējumu 5% apmērā no pašvaldības 2016.gada budžetā Vides un tautsaimniecības
nodaļai (kods 06.600) plānotājiem līdzekļiem.
15. §
Par dalību Jaunatnes valsts programmā
/Ziņo T.Munda; V.Stikuts/
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludināto atklāto projektu konkursu “Atbalsts Jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” (turpmāk - Projektu
konkurss), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Projektu konkursā
un iesniegt projekta pieteikumu “Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības
apziņas stiprināšana” ar kopējām projektu izmaksām EUR 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti
euro).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu 20% apmērā, jeb
EUR 700 (septiņi simti euro) no pašvaldības 2016.gada budžeta Jauniešu iniciatīvu
centram (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.
16. §
Par pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Lai sagatavotos VARAM pārziņā esošās darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” paredzamajam projektu konkursam, pamatojoties uz Dagdas
novada pašvaldības Rīcības plāna mērķi M10 - “Liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara
izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un augsta energoefektivitāte patērētāju sektorā”
un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt projekta sagatavošanas priekšdarbus – veikt ēku energosertifikāciju un izstrādāt
nepieciešamo tehnisko dokumentāciju sekojošiem Dagdas novada pašvaldības objektiem :
1.1.Andrupenes pagasta pārvaldes un pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš" ēkai, adrese:
Skolas iela 3, Andrupene, Andrupenes pag.
1.2.Veselības un sociālo pakalpojumu centra "Dagda" ēkām, adrese: Brīvības iela 29, Dagda.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
17. §
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
17.1. Andrupenē, Ezernieku ielā 1
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts PKS “Avots” iesniegums par Andrupenes
pagasta Kultūras nama nedzīvojamās telpas 17,10 m2 platībā, kas atrodas Ezernieku ielā 1,
c.Andrupene, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 17,10 m2 platībā, kas atrodas Ezernieku
ielā 1, c.Andrupene, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un
apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai ar kopējo platību 17,10 m2 vienam
mēnesim – 17,10 EUR (septiņpadsmit euro un 10 centi) + PVN mēnesī.
3. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
4. Publicēt paziņojumu par telpas 17,10 m2 platībā, kas atrodas Ezernieku ielā 1,
c.Andrupene, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli
pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
5. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti parakstīt nomas līgumu.
17.2. Svarincos, Skolas ielā 5
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts Svariņu pagasta pārvaldes iesniegums par
Svariņu pagasta pārvaldes nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5,
c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5,
c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai ar kopējo platību 15,5 m2 vienam
mēnesim – 15,50 EUR (piecpadsmit euro un 50 centi).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā iznomātājam maksu par
patērēto elektroenerģiju.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, c.Svarinci,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.
6. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu.
17.3. Svarincos, Latgales ielā 22
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts Svariņu pagasta pārvaldes iesniegums par
Svariņu pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas daļas 321,82 m2 platībā (kadastra apzīmējums

6090 001 0299 001), kas atrodas Latgales ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas
novadā, 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas daļas 321,82 m2 platībā, kas atrodas
Latgales ielā 22, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli
un apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu ēkas daļai ar kopējo platību 321,82 m2 vienam
mēnesim – 16,09 EUR (sešpadsmit euro un 09 centi).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā iznomātājam maksu par
patērēto elektroenerģiju.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par ēkas daļas 321,82 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 22,
c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
6. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu.
17.4. Svarincos, Latgales ielā 30
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts Svariņu pagasta pārvaldes iesniegums par
Svariņu pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas 813,1 m2 platībā (kadastra apzīmējums 6090
001 0299 002), kas atrodas Latgales ielā 30, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā
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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas 813,1 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā
30, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un
apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu ēkai ar kopējo platību 813,1 m2 vienam
mēnesim – 18,57 EUR (astoņpadsmit euro un 57 centi).
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā iznomātājam maksu par
patērēto elektroenerģiju.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Pauliņš – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:

Kristīne Murāne – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par ēkas 813,1 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 30, c.Svarinci,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.
6. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu.
18. §
Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/

18.1. autobusa SETRA S 215 RL
Ņemot vērā 2016.gadā 22.janvārī notikušās kustamās mantas – autobusa SETRA S
215 RL izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada 22.janvārī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas –
autobusa SETRA S 215 RL, pārdošanu K. F. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
1010,00 (viens tūkstotis desmit euro un 00 euro centi).
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Andžānu
parakstīt kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL – pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas

18.2. autobusa SETRA S 211 HD
Ņemot vērā 2016.gadā 22.janvārī notikušās kustamās mantas – autobusa SETRA S
211 HD izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2016.gada 22.janvārī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas –
autobusa SETRA S 211 HD, pārdošanu K. F. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
1370,00 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro un 00 euro centi).
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru
Trūli parakstīt kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD – pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas

19. §
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
/Ziņo R.Azins/
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 9.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu G. S., 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt G. S., pašvaldības dzīvokli Dagdā, Liepājas ielā 2 – 10 (1-istabas, kopplatība 22,09
m2, bez labierīcībām) no 2016.gada 1.marta uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. S..
3. Uzlikt par pienākumu G. S. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Liepājas iela 2-10,
Dagda, Dagdas nov.
20. §
Par izstāšanos no biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”
/Ziņo S.Viškure; V.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 4
(A.Arnicāns, A.Plotka, V.Krūmiņš, V.Stikuts, ), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izstāties no biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 41503023129, ar
2016.gada 29.februāri.
21. §
Par Dagdas novada pagasta pārvalžu vadītāju aizvietošanu prombūtnes laikā
/Ziņo S.Viškure; V.Stikuts, A.Plotka/
Sakarā ar izmaiņām Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu struktūrā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājas
Leontīnas ŽEIMOTES atvaļinājuma vai viņas ilgstošas prombūtnes laikā pienākumus
veiks Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis ANDŽĀNS.
2. Noteikt, ka Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītājas Žannas
AIŠPURES atvaļinājuma vai viņas ilgstošas prombūtnes laikā pienākumus veiks Bērziņu
pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda DEMIDA.

3. Noteikt, ka Bērziņu pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītājas Romualdas
DEMIDAS atvaļinājuma vai viņas ilgstošas prombūtnes laikā pienākumus veiks Asūnes
pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Žanna AIŠPURE.
4. Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta
pārvaldes vadītāja Jāņa ANDŽĀNA atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā
pienākumus veiks Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja
Leontīna ŽEIMOTE.
5. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 2015.gada 28.maija lēmums
“Par Dagdas novada pagasta pārvalžu vadītāju aizvietošanu prombūtnes laikā” (prot. Nr.7,
30.§).
22. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
22.1. “Vārnene”, Ķepovas pagastā
Izskatot V. J., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv R. B. (pilnvara Nr.2, izdota 23.01.2016.
Dagdas novada bāriņtiesā) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.01.2016.) par īpašuma
“Vārnene” 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Vārnene”, Ķepovas pagastā, kadastra Nr.6080 004 0117 sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vārnene” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6080 004 0115 (3,11 ha) un 6080 004 0116 (0,89 ha) nosaukumu “Rūķīši”, saglabājot tiem
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.2. “Krauķi”, Dagdas pagastā
Izskatot V. V. Z. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.02.2016.) par īpašuma “Krauķi”
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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Krauķi”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 001 0069, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Krauķi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
004 0273 (6,1 ha) nosaukumu “Stirnas”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

- mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.3. “Avenītes”, Svariņu pagastā
Izskatot SIA “Brīvība”, reģistrācijas Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”,
Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.02.2016.) par
īpašuma “Avenītes” 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Avenītes”, Svariņu pagastā, kadastra Nr.6090 005 0030, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Avenītes” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6090 002 0089 (2,1 ha), 6090 005 0030 (4,5 ha), 6090 005 0041 (5,2 ha) un 6090 005 0111
(10,3 ha) nosaukumu “Līkmeži”, saglabājot tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.4. “Brīvība”, Dagdas pagastā
Izskatot SIA “Brīvība”, reģistrācijas Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”,
Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.02.2016.) par
īpašuma “Brīvība” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Brīvība”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 004 0256, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Brīvība” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6054 003 0139 (12,03 ha) un 6054 005 0161 (13,65 ha) nosaukumu “Mežopsas”, nosakot
tiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.5. “Brāļi”, Svariņu pagastā
Izskatot SIA “Brīvība”, reģistrācijas Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”,
Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.02.2016.) par

īpašuma “Brāļi” 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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Brāļi”, Svariņu pagastā, kadastra Nr.6090 002 0098, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Brāļi” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6090
002 0106 (8,1 ha), 6090 005 0094 (48,8 ha) un 6090 005 0100 (15,3 ha) nosaukumu
“Tīrmeži”, nosakot tiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme,
kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.6. “Arīnas”, Konstantinovas pagastā
Izskatot O. G., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Z. M. (pilnvara Nr.374, izdota
10.11.2014. Dagdas novada bāriņtiesā) iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.02.2016.) par
īpašuma “Arīnas” 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Arīnas”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 004 0177,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Arīnas” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076
004 0179 (2,14 ha) un 6076 004 0356 (4,04 ha) nosaukumu “Arīnas 1”, nosakot tiem
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22.7. “Apsītes”, Šķaunes pagastā
Izskatot S. H. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.02.2016.) par īpašuma “Apsītes”
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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Apsītes”, Šķaunes pagastā, kadastra Nr.6092 006 0051, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Apsītes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092

005 0164 (4,9 ha) nosaukumu “Liepziedi”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
23.1. J. N.
Izskatot J. N. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.02.2016.) par zemes nomas tiesību
izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 01.03.2016. J. N. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6042 009 0082 - 4,0 ha platībā
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.2. I. A.
Izskatot I. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.02.2016.) par zemes nomas tiesību
izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt ar 01.03.2016. I. A. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6056 004 0526 - 2,3 ha platībā, un uz ½ domājamo daļu no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6056 004 0382 - 1,2 ha platībā
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus 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

O. Š.

6009 001 0324

0,008

10

2.

Andrupenes

M. V.

6042 004 0244

0,6

5

3.

Andrupenes

A. T.

6042 008 0239

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

10

4.

Bērziņu

z/s “Blāzmas”

6050 003 0182

1,2

5

5.

Bērziņu

Ļ. M.

6050 003 0183

1,7

5

6.

Bērziņu

S. Č.

6050 003 0212
6050 003 0275

1,3
1,2

5

7.

Bērziņu

L. S.

6050 003 0138
6050 003 0261

1,38
0,76

5

8.

Bērziņu

J. F.

6050 004 0207
6050 004 0426

2,12
1,1

5

9.

Ezernieku

A. D.

6056 004 0450

1,85

5

10. Ezernieku

I. S.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

11. Ezernieku

L. J.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

12. Ezernieku

L. K.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

13. Ezernieku

A. S.

6056 005 0168

2,1 (2/12 d.d.)

10

14. Ezernieku

A. L.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

15. Ezernieku

Ž. K.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

16. Ezernieku

S. S.

6056 005 0168

2,1 (1/12 d.d.)

10

17. Ezernieku

D. V.

6056 005 0168

2,1 (2/12 d.d.)

10

18. Ezernieku

M. K.

6056 004 0382
6056 004 0526

1,2 (1/2 d.d.)
2,3

5

19. Konstantinovas G. D.

6076 002 3245

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

10

20. Ķepovas

V. K.

6080 004 1011

1,4 (1/3 d.d.)

10

21. Ķepovas

K. P.

6080 004 1011

1,4 (1/3 d.d.)

10

22. Ķepovas

J. L.

6080 004 1011

1,4 (1/3 d.d.)

10

23. Svariņu

I. G.

6090 002 0046

1,7

5

24. Šķaunes

z/s “Krūmāji”

6092 002 0087

5,2

5

25. Šķaunes

J. H.

6092 006 3290

2,0
(daļa no z.g.)

5

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru un attiecīgo pagastu pārvalžu
vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 25 lapām

25. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Brīvība” Dagdas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot SIA “Brīvība”, reģistrācijas Nr.45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”,
Ozoliņi, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.02.2016.) un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem
Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības īpašumā “Brīvība”, kadastra
apzīmējums 6054 004 0251, sadalei, sadalot to divos zemes gabalos 23,4 ha un 20,54 ha
platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. B. 15.02.2016. iesniegumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
dzīvokļa “Dižskabarži”-3, Vecdomē, Dagdas pag., uzturēšanai un pamatojoties uz likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Nodot A. B. īpašumā bez atlīdzības 769/9462 domājamās daļas no zemes gabala
“Dižskabarži” ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0246 Dagdas pagasta Vecdomē dzīvokļa
Nr.3 uzturēšanai, kas tika iegādāts no paju sabiedrības “Brīvība” saskaņā ar 1993.gada
30.augusta Vienošanos. Zemes gabala platība ir 2,13 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, 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.
Platība
ha

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

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 002 0024
6042 009 0082
6050 003 0135
6050 003 0233

Bērziņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6050 002 0123

1,4

Konstantinovas
pagasts
7. Konstantinovas
pagasts
8. Konstantinovas
pagasts
9. Konstantinovas
pagasts
10. Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0219

0,4

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0126

0,52

rezerves zemes fonds

6076 003 0217

3,0

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375

2,9

11. Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 001 3138

3,0 (daļa no z.g.)

12. Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 001 0164

0,9

Nr.
p.k.

Pagasts

1.
2.
3.
4.

Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts

5.
6.

Zemes vienības statuss

0,19
4,0
1,14
0,48

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada
11.martam.
28. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 29.12.2009. lēmumā
(protokols Nr.14, 20.§) un zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Valsts zemes dienesta 09.02.2016. vēstuli Nr.2-09-L/202 “Par neprecizitātēm
kadastra kartē”, kurā VZD paziņo, ka labojot kļūdainos datus no kadastra kartes tiek dzēsta
pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6076 003 2292 Konstantinovas
pagastā, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 83. pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Dagdas novada pašvaldības domes 29.12.2009. lēmumu (protokols Nr.14, 20.§)
“Par starpgabala statusu piešķiršanu Dagdas novada lauku zemes vienībām un to
piekritību pašvaldībai”, izslēdzot no saraksta zemes vienību Konstantinovas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 6076 003 2292 – 0,3 ha platībā.
2. Izbeigt L. G. zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6076 003
2292.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli veikt grozījumus L.G. zemes
nomas līgumā Nr.112/2013.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
Par adrešu piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr.40003356530, juridiskā
adrese Krustpils iela 4, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.02.2016.) un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar būvju īpašuma Dagdā, Alejas ielā 41, kadastra Nr.6009 502 0023, sadali,
piešķirt sekojošas adreses:
1. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0023 001, 6009 002 0023 013, 6009 002
0023 007, 6009 002 0023 008, 6009 002 0023 012, 6009 002 0023 009, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0023, saglabāt adresi Alejas iela 41,
Dagda, Dagdas nov.
2. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0023 002, 6009 002 0023 003, 6009 002
0023 005, 6009 002 0023 004 un 6009 002 0023 010, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 0146, piešķirt adresi “Ceļinieki”, Dagdas pag., Dagdas
nov.
3. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0023 014, 6009 002 0023 011, 6009 002
0023 006 un 6009 002 0023 017, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0146, piešķirt adresi “Delve”, Dagdas pag., Dagdas nov.
4. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6009 002 0023 015 un 6009 002 0023 016, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0146, piešķirt adresi “Ceļa mājas”,
Dagdas pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot O. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.02.2016.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 29.02.2016. L. L. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6080 004 0039, sakarā ar viņas nāvi.
2. Piešķirt O. L. zemes nomas tiesības ar 01.03.2016. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0039 (1,0 ha) uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības.

4. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt nomas līgumu ar O. L..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 17:45.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 19.februārī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 5.§)

DAGDAS NOVADA NOZĪMĪGĀKO KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS 2016.GADAM
Pasākums

Datums

Norises vieta

23.janvāris

Dagdas novada pašdarbnieku saiets

Andzeļu TN

12.februāris

Ģimeņu godināšanas pasākums

Dagdas TN

27.februāris

Ziemas atvadu pasākums
(Folkloras kopa “Olūteņi”, Dagdas
Baltkrievu biedrība)

pie Dagdas TN

14.aprīlis

Dagdas novada bērnu kolektīvu un solistu
sadziedāšanās „Cālis gaida pavasari”

Dagdas TN

17.aprīlis

XII Galda dziesmu un „gvelžu” saiets
„Auni kõjas, laksteigola!”

Dagdas TN

13.maijs

Muzikantu saiets „Saspēle”

Andrupenes TN

14.maijs

Dagdas novada vokālo ansambļu
Andzeļu TN
sadziedāšanās svētki „Pavasara pieskāriens”

21.maijs

Starptautiskais mūzikas, dejas, bērnu
mākslas un modes teātra festivāls
„Apskauj mani, māmuliņa”

Dagdas brīvdabas estrāde

4.jūnijs

Ritma deju svētki “Dejotprieks”

Asūnes TN

23.jūnijs

Brīvdabas izrāde

Muzejs “Andrupenes lauku sēta”

2.jūlijs

Jaundomes svētki

Jaundomes muiža

15.jūlijs

Pļaušanas svētki Bērziņos

Bērziņu TN

16.jūlijs

Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju
festivāls “Fest”

Dagdas brīvdabas estrāde

16.jūlijs

Akas svētki

Konstantinovas TN

29.-30 .jūlijs

„Annas Dagdā”

Dagdas pilsēta un novads

5.augusts

Sadancis „Vēlreiz” Andrupenē

Muzejs “Andrupenes lauku sēta”

13. augusts

Mazākumtautību kultūras svētki
„Zavaļinka”

Svariņu TN

20.augusts

Saulespuķu svētki

Bērziņu TN

27.augusts

Ludviga diena

Ezernieku SN

1.oktobris

Miķeļdienas pasākums
„Mikālītis bagāts vīrs”

Šķaunes TN

7.oktobris

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Dagdas TN

15.oktobris

Baltkrievu kultūras dienas

Dagdas TN

28.oktobris

Lauksaimnieku pasākums

Dagdas TN

18.novembris LR proklamēšanas 98.gadadienai veltīts
pasākums (godināšana)

Dagdas TN

1.decembris

Adventes „Lūgšanu brokastis”

Dagdas TN

18.decembris

Labdarības pasākums “Dāvā no sirds”

Dagdas TN

29.decembris

Folkloras kopas “Olūteņi” 20 gadu jubilejas
pasākums

Dagdas TN

Dagdas novada kolektīvu dalība pasākumos ārpus Dagdas novada
30.janvāris – Andrupenes TN deju kopas “Ondrupīši” dalība festivālā Iecavā
12.marts – Dagdas un Krāslavas novadu vokālo ansambļu skate Krāslavā
19.marts – Dagdas un Krāslavas novadu vidējās paaudzes deju kopu “Sadancis” Krāslavā
10.aprīlis – Latgales novada vokālo ansambļu skate
22.-24.aprīlis – Folkloras kopu piedalīšanās XI Starptautiskajā folkloras festivālā Daugavpilī
30.aprīlis – Latgales novada koru skate
28.maijs – Vidzemes un Latgales dziesmu svētki Alūksnē
28.maijs – Skolēnu tautas deju festivāls Ludzā “Latvju bērni danci veda”
1.-3.jūlijs – Mazākumtautību festivāls Daugavpilī un Latgales reģiona TN
jūnijs/jūlijs – Latgales Senioru dziesmu un deju svētki Aglonā
Dagdas novada kolektīvu dalība pasākumos ārpus Latvijas
25.-26.jūnijs – Starptautiskais XXIII festivāls “Dņepras balsis Dubrovnā” (Baltkrievija)
marts – Visaginas Gerve festivāls (Lietuva)
jūlijs – Verhņedvinskas pilsētas jubilejas pasākums (Baltkrievija)
augusts – Starptautiskajā baltkrievu kultūras festivālā Zaļesje (Baltkrievija)
septembris – Panevežis pilsētas svētki (Lietuva)
septembris – Verhņedvinskas Volinci “Dziesmu festivāls” (Baltkrievija)

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

M.Micķeviča

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
protokols Nr.3, 8.§

Dagdas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadale 2016.gadam
(sadalījumā pa teritoriālajām vienībām)
(K=1,3)

Nr. Teritoriālā vienība (pilsēta, pagasti)
1

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

2

(K=1,3)

(K=1)

(K=0,7)

A grupas ceļi B grupas ceļi C grupas ceļi
(km)
(km)
(km)

Ceļi (km)

Ielas (km)

3

4

5

6

7

3,702

23,83

32,45

13,31

77,559

56,320

0

50,74

5,58

0

71,542

29,487

3,287

21,52

2,42

2,26

36,251

35,050

2,97

21,65

0

10,43

39,307

21,590

2,22

19,37

0

0

28,067

84,420

0

52,44

12,53

19,45

94,317

49,883

1,263

43,4

0

5,22

61,716

36,560

0

17,57

3,53

15,46

37,193

54,090

2,94

38,64

7,17

5,34

64,962

48,270

0

23,16

6,65

18,46

49,680

Pagastos kopā (50%):
11. Dagdas pilsēta (40 %):
12. Nesadalītie līdzekļi (10 %):
13. Pārējie nesadalītie līdzekļi*:

488,962

16,382

312,32

70,33

89,93

560,594

19,008

19,008

507,970

35,390

Sagatavoja: I.Tukiša, 6 5681715

*- saskaņā ar 16.12.2015. pavadzīmi SLV
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70,330

u sadale (EUR)

Uz 01.01.2016.

2016.gadam

9

10

11

8

73,292

312,320

Līdzekļi kopā

2016.gadalīdzekļ

Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Dagdas pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts
Ķepovas pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts

Pavisam KOPĀ:

Līdzekļu atlikums

Koriģētie km
(piemērojot
koeficientus)

89,930

24 388
22 496
11 399
12 360
8 825
29 657
19 406
11 695
20 427
15 621
176 274
141 019
35 255
0
352 548

-7 312
4 003
-1 462
406
1 291
924
940
178
-2 967
6 127

2 128
617
10 830
-1 792

11 783

150587 iegādātās ceļa zīmes pa teritoriālajām vienībām tiks sadalītas 2016.gadā.
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17 076
26 499
9 937
12 766
10 116
30 581
20 346
11 873
17 460
21 748
178 402
141 636
46 085
-1 792
364 331

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
protokols Nr.3, 9.§
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2015.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2016.
( saskaņā ar 13.07.1999. MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")

Vispārējās izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Nr.

EKK

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2015.gadā
(EUR):

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Asūnes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Šķaunes
pamatskola

Konstantinovas
sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Ezernieku PII

Andrupenes PII
"Avotiņš"

Pavisam
KOPĀ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

163 602

91 547

30 672

67 346

44 877

41 746

39 192

227 786

51 884

57 045

815 696

1.

1000 Atlīdzība:

1.1.

1100

1.2.

1200

2.

Darba samaksa, piemaksas(izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta;
prēmijas, naudas balvas u.c. maksājumus (EKK 1148, 1170),
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas(izņemot VSAOI, kuras piešķir
kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

2000 Preces un pakalpojumi:

131 855

73 423

24 978

53 342

35 632

33 551

30 893

181 047

41 736

49 285

655 742

31 747

18 124

5 694

14 004

9 245

8 195

8 299

46 739

10 148

7 760

159 954

88 928

25 374

14 825

21 251

14 344

16 105

5 957

65 010

7 138

7 631

266 564

2.1.

2100

Komandējumi un dienesta braucieni(izņemot ārvalstu - EKK 2120);

750

463

165

62

58

86

0

147

91

6

2.2.

2200

Pakalpojumi(izņemot EKK 2262, 2270)

68 440

13 937

8 372

13 265

6 434

10 690

3 672

52 631

5 552

5 286

1 828
188 279

2.3.

2300

Krājumi, materiāli un energoresursi(izņemot EKK 2322; 2363; 2390)

19 289

10 806

6 246

7 745

7 786

5 161

2 285

12 232

1 495

2 284

75 330

2.4.

2400

Grāmatas un žurnāli

449

168

42

179

66

168

0

0

0

55

1 127

3.
3.1.

5000 Pamatkapitāla veidošana:
5233

2 869

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):
Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2016.
Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):
Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī (EUR):
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0

0

0

0

183

0

0

0

3 923

872

0

0

0

0

183

0

0

0

3 923

255 399 117 793

45 497

88 597

59 221

57 851

45 332

292 796

59 022

64 676

1 086 183

2 869

Bibliotēku fonds

872

387
659,95

55,00

152
774,95

64,58

67
679,06

56,59

53
1 671,65

139,30

53
1 117,37

93,11

46
1 257,62

104,80

S.Viškure

25
1 813,28

151,11

141
2 076,57

173,05

37
1 595,20

132,93

32

993

2 021,14

1 093,84

168,43

91,15

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
(protokols Nr. 3, 11.§)

Dagdas novada pašvaldības
Iepirkumu plāns 2016.gadam
Nr.
p.k.

Līguma priekšmets

Paredzamā
līgumcena
Izsludināšanas
(EUR bez PVN)
termiņš

Preces:
1.

Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām (2 gadi)

2.

260 000

janvāris

Datortehnikas iegāde domes darbības
nodrošināšanai

6 000

janvāris

3.

Obligātās veselības pārbaudes aktīvā
nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi" ietvaros

8 000

janvāris

4.

Zivju mazuļu piegāde Dagdas novada pašvaldībai
(zandarti - 27 000 gab.)

6 000

februāris

5.

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām (malka)

70 000

februāris

6.

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām

35 000

februāris - marts

7.

Prezentācijas materiālu iegāde Dagdas novada
pašvaldības un iestāžu vajadzībām

5 000

marts

8.

Autotransporta iegāde pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai (2 gab. - Andrupenes pagasta
pārvaldei un PI "Pilsētsaimniecība")

25 000

marts

9.

Zāles pļāvēja (raidera) iegāde
PI "Pilsētsaimniecība"

7 500

aprīlis

10. Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām (2 gadi)

170 000

aprīlis

11. Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldības un
iestāžu vajadzībām

10 000

aprīlis – oktobris

12. Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde
Ezernieku PII

4 100

aprīlis

13. Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām
(no 01.09.2016. - 31.08.2017.)

200 000

jūnijs

Pakalpojumi:
14. Pašvaldības autotransporta tehniskā apkalpošana
un remonts 2016.gadā

10 000

marts

15. Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu
sakārtošana - iekštelpu un fasādes remonts

90 000

marts

16. Bruģakmens seguma ierīkošana
Aleksandrovas internātpamatskolas teritorijā

10 000

aprīlis

17. Dagdas novada pašvaldības 2016.gada pārskata
audits

6 000

jūnijs

18. Tehniskās dokumentācijas izstrāde Dagdas novada
pašvaldības autoceļu pārbūvei (2 ceļi)

12 000

augusts

19. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu
uzturēšanas darbu veikšana ziemā

30 000

oktobris

20. Sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās"
nodrošināšana Dagdas novada iedzīvotājiem
2017.gadā

35 000

novembris

21. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu
nodrošināšana Dagdas novada pašvaldībā un
pašvaldības iestādēs 2017.gadā

8 500

novembris

22. Sporta zāles būvniecība Dagdas novada
Ezerniekos

550 000

marts

23. Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūve
(Aleksandrova – Skudriķi;
Porečje – Malcāni – Krasnopole)

650 000

24. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu
uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā

200 000

Būvdarbi:

maijs

oktobris

* Pārējie iepirkumi tiks veikti pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, atkarībā no
pašvaldības budžeta iespējām un realizējamiem projektiem, piesaistot papildus finansējumu.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
(protokols Nr. 3, 17.§ 17.1.p.)

Nedzīvojamās telpas 17,10 m2 platībā Ezernieku ielā 1, Andrupenē,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 18.februāra Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 3, 17.§ 17.1.p.).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās telpas 17,10 m2 platībā, kas atrodas Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Andrupenes
pagastā, Dagdas novadā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas
tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 17,10 m2 platībā, kas atrodas Ezernieku ielā 1,
Andrupenē, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – biroja telpas.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 17,10 EUR (septiņpadsmit euro un
10 centi) + PVN mēnesī.
2.4. Izsoles solis - 1 EUR (viens euro).
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot
to Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000018124, kontā
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV65UNLA0050018184271, ar norādi „Par dalību
nedzīvojamās telpas 17,10 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 21.marta 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 21.marta 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 21.martā plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4,
Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .

6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;
7.1.4. ja izsolāmo objektu – nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

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

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
(protokols Nr. 3, 17.§ 17.2.p.)

Nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā Skolas ielā 5, Svarincos,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 18.februāra Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 3, 17.§ 17.2.p.).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarinci, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību
nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 15,5 m2 platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – saimnieciskā darbība.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 15,50 EUR (piecpadsmit euro un
50 centi) mēnesī.
2.4. Izsoles solis - 1 EUR (viens euro).
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot
to Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526, kontā A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar norādi „Par dalību
nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā nomas tiesību izsolē”.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles
iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas atmaksāšanu.
Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs naudas
atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta.
3.4. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta
izsoles objekta nomas maksas maksājumā.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2016.gada 22.marta 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 22.marta 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 22.martā plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4,
Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa

piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;
7.1.4. ja izsolāmo objektu – nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz nomas līgums.

9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
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Nedzīvojamās ēkas daļas 321,82 m2 platībā Latgales ielā 22, Svarincos,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 18.februāra Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 3, 17.§ 17.3.p.).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās ēkas daļas 321,82 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 22, Svarinci, Svariņu
pagastā, Dagdas novadā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas
tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamās ēkas daļa 321,82 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 22,
Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – saimnieciskā darbība. Līguma darbības laikā Pretendentam,
kurš būs ieguvis nomas tiesības, jānodrošina graudu malšanas pakalpojumi
iedzīvotājiem, saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 16,09 EUR (sešpadsmit euro un 09
centi) mēnesī.
2.4. Izsoles solis - 1 EUR (viens euro).
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot
to Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526, kontā A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar norādi „Par dalību
nedzīvojamās ēkas daļas 321,82 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 23.marta 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 23.marta 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 23.martā plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4,
Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .

6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;
7.1.4. ja izsolāmo objektu – nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz nomas līgums.
9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.februāra sēdē
(protokols Nr. 3, 17.§ 17.4.p.)

Nedzīvojamās ēkas 813,1 m2 platībā Latgales ielā 30, Svarincos,
nomas tiesību izsoles noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 18.februāra Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 3, 17.§ 17.4.p.).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās ēkas 813,1 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 30, Svarinci, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību
nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2. Izsoles objekts
2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā ēka 813,1 m2 platībā, kas atrodas Latgales ielā 30,
Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2. Izmantošanas veids – saimnieciskā darbība. Līguma darbības laikā Pretendentam,
kurš būs ieguvis nomas tiesības, jānodrošina graudu tīrīšanas pakalpojumi
iedzīvotājiem, saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem.
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 18,57 EUR (astoņpadsmit euro un
57 centi) mēnesī.
2.4. Izsoles solis - 1 EUR (viens euro).
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.
Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem
jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot
to Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526, kontā A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar norādi „Par dalību
nedzīvojamās ēkas 813,1 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 24.marta 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 24.marta 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 24.martā plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4,
Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.
6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc izsoles un
tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv .

6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru.
Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par viņa
piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā
nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav
ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos,
pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu izsolei
un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto izsoles
nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no
reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšana.
6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas
maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles
pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā
ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu
parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles
dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas
tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta izsoles
nodrošinājuma maksa.
6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
7. Nenotikusī izsole
7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies
neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. ja nav pārsolīta sākumcena;
7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu
noteiktajā termiņā;
7.1.4. ja izsolāmo objektu – nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles apstiprina izsoles komisija.
8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

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