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Dagdas novada Dagdā

Nr. 6

2016.gada 19.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Inese
Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers, Raitis Azins,
Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Administrācijas darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, galvenā grāmatvede
Astrīda Koļča, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, ceļu meistars Aivars Belkovskis,
zemes lietu speciālists Juris Priluckis, Dagdas Novada Ziņu redaktore Evita Krūmiņa,
datorspeciālsists Gints Runis.
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, Konstantinovas
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Citas personas: Interneta vietnes www.dagdainfo.net pārstāvis Arturs Gražulis.
Nepiedalās –
2 deputāti: Sandra Viškure (komandējumā), Aivars Arnicāns (darba darīšanās).
Sēdes vadītājs R.Azins ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:
- Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Brīvība”, Dagdas pagastā.
- Par zemes gabala iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Iekļaut sēdes darba kārtībā divus papildus jautājumus:
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Brīvība”, Dagdas pagastā.
31. Par zemes gabala iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.

Darba kārtība :
1. Par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu.
2. Par dalību IZM sporta inventāra projektu konkursā.
3. Par pašvaldības ceļu reģistra aktualizāciju.
4. Par Lāčplēša ielas seguma uzlabošanu Dagdas pilsētā.
5. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
6. Par finansējuma piešķiršanu:
6.1. Landskoronas baznīcas sakristejas jumta atjaunošanai;
6.2. Dagdas draudzes mājas iekšdarbu turpināšanai;
7. Par aizņēmumu Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošanai.
8. Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoli.
9. Par pašvaldības autotransporta Opel Zafira atsavināšanu.
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Brīvība”.
11. Par Dagdas novada saukļa apstiprināšanu.
12. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
13. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
14. Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
15. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
17. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
18. Par zemes nodošanu apakšnomā.
19. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0132 platības precizēšanu.
21. Par zemes vienību platību precizēšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
22. Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem ”Veldzes” un “Altiņi”, Ezernieku
pagastā.
24. Par adrešu maiņu.
25. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26. Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu Dagdas
pilsētā 2016.gadam.
27. Par grozījumiem Ezernieku pagasta padomes 2006. gada 28.jūnija lēmuma “Par A. R.
iesnieguma īpašuma tiesību atjaunošanai izskatīšanu” grafiskajā pielikumā.
28. Par grozījumiem Dagdas novada domes 2016.gada 17.marta lēmumā “Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā”.
29. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Brīvība”, Dagdas pagastā.
31. Par zemes gabala iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”.
1. §
Par Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu
/Ziņo A.Koļča; R.Nipers/
Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības finansiālās darbības gada pārskata par
2015.gadu sastādīšanas darba pabeigšanu, iepazinusies ar zvērinātā revidenta ziņojumu,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu ar bilanci pēc
pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2015.gada 31.decembri – EUR 18 407 154 (astoņpadsmit
miljoni četri simti septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro).
2. §
Par dalību IZM sporta inventāra projektu konkursā
/Ziņo R.Azins/
Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) izsludināto projektu
konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4)punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, un 41.panta pirmās daļas 4)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts A.Gžibovskis,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piedalīties IZM projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” un iesniegt projekta
pieteikumu “Sporta inventāra iegāde Dagdas novada izglītības iestādēm” ar
līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu
no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā (kods 08.400)
projektiem plānotajiem līdzekļiem.
3. §
Par pašvaldības ceļu reģistra aktualizāciju
/Ziņo A.Belkovskis; V.Krūmiņš, A.Plotka, V.Stikuts, R.Nipers, R.Azins/
Deputāti vienojoties nolemj jautājumu par pašvaldības ceļu aktualizāciju atlikt izskatīšanai
nākamajā domes sēdē un uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem izslēdzamo ceļu posmus saskaņot
ar servitūta un pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem.
4. §
Par Lāčplēša ielas seguma uzlabošanu Dagdas pilsētā
/Ziņo A.Belkovskis; V.Stikuts, A.Plotka, R.Nipers, I.Pauliņš/
Sakarā ar Lāčplēša ielas iedzīvotāju vairākkārtēju lūgumu izbūvēt cieto ceļa segumu,
salīdzinot seguma uzlabošanas izdevumu tāmes un ņemot vērā 2016.gada budžetā plānotos
līdzekļus ielu un ceļu uzturēšanai Dagdas pilsētā, saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par
valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību
pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu
fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes
lēmumu,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt brauktuves virsmas apstrādi ar divkārtu pretputekļu segumu 1615 kv.m. platībā
Lāčplēša ielā, Dagdas pilsētā.
2. Novirzīt no pašvaldības 2016.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem
papildus EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro)minēto darbu veikšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors I.Pauliņš.
5. §
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Izskatot jautājumu par Dagdas novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA „Dagdas
komunālā saimniecība” pamatkapitālā, dome konstatēja:
1) Dagdas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA ”Dagdas komunālā saimniecība”
(Reģ. Nr.45903000289, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4 , Dagda, LV-5674) un tai pieder 854
037 kapitāla daļas;
2) Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
„Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības .. ieguldīt savus
līdzekļus kapitālsabiedrībā”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 62.pantu, kas nosaka „Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai
pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai
samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
„Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu” un Komerclikuma 196.panta
trešo daļu kas nosaka, ka „Ja tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus
izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos”, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktu kas
nosaka, ka „Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt esošajiem dalībniekiem vai
uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī
saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62., 63., 66.panta pirmās daļas
7.punktu, 66.panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 151.,152., 196., 197., 198. pantiem,
kā arī likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Novirzīt no pašvaldības 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 8 000 (astoņi tūkstoši euro) auto-pacēlāja iegādei SIA
”Dagdas komunālā saimniecība” darbības nodrošināšanai.
2. Piekrist palielināt pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu EUR 8 000.00(astoņi
tūkstoši euro 00 centi) apmērā SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” (reģ.
Nr.45903000289, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4 , Dagda, Dagdas nov., LV-5674)
pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
Ieguldījumu veikt naudā ar mērķi: Auto-pacēlāja iegādei.
1.

3. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam Raitim Azinam SIA „Dagdas komunālā saimniecība” dalībnieku sapulcē
atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajam balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla
palielināšanu, palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā
apstiprināšanu.
4. Lēmuma 2.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
5. Uzdot SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklim Edgaram Tjarvem veikt
turpmākās darbības izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
6.1. Landskoronas baznīcas sakristejas jumta atjaunošanai
Izskatījusi Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes, reģ.
Nr.90000360726, juridiskā adrese: “Liellauki”, Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 5 000 euro projekta “Landskoronas baznīcas
sakristejas jumta atjaunošana” īstenošanai, kas ir guvis arī Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas atbalstu 10 000 euro apmērā, ņemot vērā izdevumu
koptāmi,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada
pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām
organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem
līdzfinansējumu EUR 5000 (pieci tūkstoši euro) Landskoronas baznīcas sakristejas jumta
atjaunošanai.
2. Noslēgt līgumu ar Landskoronas R-katoļu draudzi par finansējuma piešķiršanu.
6.2. Dagdas draudzes mājas iekšdarbu turpināšanai
Izskatījusi Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes, reģ. Nr.
90000353090, juridiskā adrese: Alejas iela 2, Dagda, Dagdas nov., LV-5674, iesniegumu ar
lūgumu piešķirt finansējumu 2 000 euro saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada
21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem

līdzfinansējumu EUR 1400,- (viens tūkstotis četri simti euro) celtniecības materiālu
iegādei Dagdas katoļu draudzes jaunās mājas Lāčplēša ielā 1A, Dagdā, iekšdarbu
veikšanai.
2. Noslēgt līgumu ar Dagdas R-katoļu draudzi par finansējuma piešķiršanu.
7. §
Par aizņēmumu Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošanai
/Ziņo I.Pauliņš, Ē.Čaplinskis; R.Nipers, V.Stikuts/
Lai realizētu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4)punktā noteikt
pašvaldības autonomās funkcijas, saskaņā ar pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras
“Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošana – iekštelpu remonts” (id. Nr. DNP 2016/12)
rezultātiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu un Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī
pašvaldības 18.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– 2 (A.Plotka, R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 55 600,00 (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti euro,
00 centi) apmērā Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošanai – iekštelpu
remontam:
1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2016.gada jūnijs;
1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2017.gada maijam.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē
8. §
Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Dagdas novada pašvaldības
nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas līguma
pagarināšanu.
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” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts
V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils
ielā 8, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles

2.
3.
4.

5.
6.

noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai ar kopējo platību 10,4 m2 vienam
mēnesim – 36,40 EUR (trīsdesmit seši euro un 40 centi) bez PVN.
Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un maksu par patērēto elektroenerģiju.
Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.
Publicēt paziņojumu par telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli
pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.
9. §
Par pašvaldības autotransporta Opel Zafira atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/

Sakarā ar to, ka Andrupenes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai ir iegādāts
jauns transportlīdzeklis un esošās automašīnas Opel Zafira, izlaiduma gads 2004, nobraukums
uz 01.05.2016. – 364 581 km, atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2015. – EUR 2 125,84,
uzturēšanas un remontēšanas izmaksas nav rentablas un tās ekspluatācija ir ekonomiski
neizdevīga, kā arī tā nav nepieciešama pašvaldības iestāžu funkciju veikšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punktu, 21.panta pirmās daļas 19)punktu
un Publiskas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 6. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, O.Golube, R.Azins, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš),
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti M.Ļevkova, R.Nipers, V.Stikuts,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut atsavināt pašvaldības kustamo mantu – transportlīdzekli Opel Zafira, valsts reģ.
Nr.FF 2677, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Kustamās mantas novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Raimonds NIPERS – domes deputāts
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ināra TUKIŠA – ekonomiste.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt kustamās mantas nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Maija ĻEVKOVA – Domes deputāte;
Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot kustamās mantas izsoles noteikumus un iesniegt
apstiprināšanai domē.

10. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Brīvība”
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka, V.Stikuts, R.Nipers, I.Plesņa, A.Viškurs/
Sakarā ar SIA „Brīvība” saskaņojumu par nedzīvojamo telpu ēkā „Šūpoles”, Ozoliņos,
Dagdas pagastā, nomas līguma pagarināšanu Dagdas pagasta Tautas bibliotēkas darbības
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 3 (A.Plotka, R.Nipers, V.Stikuts),
„atturas” – 1 (O.Golube), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt ar SIA „Brīvība” 2015.gada 27.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr.DNP/4-1.6/15/3 līdz 2016.gada 31.decembrim uz iepriekšējiem
nosacījumiem (telpas Nr. 9., 19., 20., 21., 23., ar kopējo platību 62,20 m², maksa 4,30
EUR/m²(t.sk. PVN) mēnesī, kurā iekļauta maksa par elektroenerģiju, telpu apkuri,
ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, ēkas ārējās teritorijas kopšanu).
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt vienošanos ar SIA „Brīvība” par
grozījumiem minētajā telpu nomas līgumā.
11. §
Par Dagdas novada saukļa apstiprināšanu
/Ziņo R.Azins; V.Stikuts, A.Plotka, R.Nipers, I.Plesņa, A.Gžibovskis/
Deputāti vienojoties nolemj jautājumu par Dagdas novada saukļa apstiprināšanu atlikt
izskatīšanai nākamajā domes sēdē un uzdot darba grupai atkārtoti izvērtēt saukļa variantus.
12. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
12.1. dzīvokļa izīrēšana B. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas piešķiršanu B. B., 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” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt B. B. pašvaldības dzīvokli Bērziņu pagastā, Porečje, Bērzu ielā 3 – 12 (3-istabu,
platība - 58,2 kv.m., ar daļējām ērtībām) no 2016.gada 1.jūnija uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar B. B..
3. Uzlikt par pienākumu B. B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Bērzu iela 3-12,
Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov.
12.2. īres līguma pagarināšana O. L.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. L., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt O. L. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 3 - 9, Asūnē, uz 1 gadu – līdz
2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres pagarināšanu ar O. L..
12.3. īres līguma pagarināšana J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. V., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 1, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar J. V..
12.4. īres līguma pagarināšana A. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. R., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. R. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 4, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar A. R..
12.5. īres līguma pagarināšana L. B.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. B. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 6, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar L. B..
12.6. īres līguma pagarināšana E. Č.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu E. Č., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt E. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 9, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar E. Č..
12.7. īres līguma pagarināšana V. Č.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. Č., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 10, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar V. Č..
12.8. īres līguma pagarināšana V. A.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. A., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. A. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 11, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar V. A..
12.9. īres līguma pagarināšana S. L.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. L., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. L. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 12, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar S. L..
12.10. īres līguma pagarināšana R. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 14, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar R. G..
12.11. īres līguma pagarināšana T. J.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T. J., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt T. J. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 15, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar T. J..
12.12. īres līguma pagarināšana A. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 16, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar A. G..
12.13. īres līguma pagarināšana U. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu U. V., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt U. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 17, Konstantinovā, uz 6
mēnešiem – līdz 2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar U. V..
12.14. īres līguma pagarināšana J. G.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13 - 18, Konstantinovā, uz 1 gadu –
līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar J. G..
12.15. īres līguma pagarināšana J. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 17.maija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. B. īres līgumu uz dzīvokli Pasta ielā 35 - 1, Dagdā, uz 6 mēnešiem – līdz
2016.gada 30.novembrim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres pagarināšanu ar J. B..
13. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
13.1. “Ērgļi”, Ķepovas pagastā
Izskatot A. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.04.2016.) par īpašuma “Ērgļi”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Ērgļi”, Ķepovas pagastā, kadastra numurs 6080 005 0026,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Ērgļi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005
0026 (4,6 ha) nosaukumu “Stārķi”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -

mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.2. “Rudzupuķes”, Dagdas pagastā
Izskatot V. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.05.2016.) par īpašuma
“Rudzupuķes” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piekrist zemes īpašuma “Rudzupuķes”, Dagdas pagastā, kadastra numurs 6054 005 0136,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Rudzupuķes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6054 005 0136 (5,5 ha) nosaukumu “Baltie buļļi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot S. L., kuru pārstāv pilnvarota persona V. L. (pilnvara Nr.17937, izdevis
zvērināts notārs Ināra Ceiča 2001.gada 7.novembrī), iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
03.05.2016.) par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 23.1.2. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izveidot nekustamajā īpašumā "Graubas", zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6050
007 0100, zemes vienības daļu 0,06 ha (600 m2) platībā, nosakot tai nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Izdarot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības daļas platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas tiesību izbeigšanu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

Nr.
p.k.

Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:
Administratīvā
Nomnieks
Kadastra
teritorija
apzīmējums

1. Bērziņu pagasts

Platība
(ha)

A. E. I.

6050 003 0215

0,68

2. Ezernieku pagasts

N. Ž.

6056 005 0071

5,35
(daļa no z.g.)

3. Ezernieku pagasts

A. M.

6056 004 0475

0,04
(daļa no z.g.)

4. Svariņu pagasts

L. L.

6090 002 0055

1,0

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
16. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes un
rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Krūmiņš,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemi saskaņā ar sarakstu:
Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

1. Andrupenes pagasts

J. B.

6042 006 0132

2,5

5

2. Andrupenes pagasts

I. B.

6042 004 0258

0,85

5

3. Asūnes pagasts

z/s “Rūķīši”

6046 004 0312

0,3
(daļa no z.g.)

5

4. Bērziņu pagasts

z/s “Jaunkalni”

6050 002 3144

1,3

5

N. M.

6076 002 3245

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

10

Nr.
p.k
.

Pagasts

5. Konstantinovas pagasts

6. Šķaunes pagasts

E. S.

6092 006 3399

1,5
(daļa no z.g.)

5

2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām.
17. §
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” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības:
Platība
(ha)

Nr.
p.k.

Pagasts

Zemes vienības statuss

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

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

Andrupenes pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts

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

6042 002 0025
6046 004 0427
6050 003 0215
6050 003 0136
6050 003 0233
6050 004 0184
6050 004 0201
6050 004 0390
6050 004 0391
6050 004 0412

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 005 0071

Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Svariņu pagasts
Svariņu pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0219

0,4

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0126

0,52

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375
6090 002 0055

17. Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 006 0075

18. Šķaunes pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6092 001 0164

2,9
1,0
1,3
(daļa no z.g.)
0,9

11. Ezernieku pagasts
12.
13.
14.
15.
16.

1,3
1,6
0,68
1,14
0,48
1,5
2,17
0,9
2,8
0,3
5,35
(daļa no z.g.)

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016 gada
10.jūnijam.

18. §
Par zemes nodošanu apakšnomā
/Ziņo J.Priluckis/
I. M., Andzeļu pagastā
Izskatot S. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.04.2016.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut S. Ļ. nodot apakšnomā I. M. zemes gabalu Andzeļu pagastā ar kadastra
apzīmējumu 6044 005 0199 (1,34 ha) līdz 2021.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir nomas līgums ar pašvaldību.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar pašvaldības īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6076 004 0352, Konstantinovas pagastā,
nosaukumu “Skudriņas”.
2. Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6046 004 0327, Asūnes pagastā, nosaukumu
“Bebrulīči”.
20. §
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0132 platības precizēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.05.2016) par zemes vienības
platības precizēšanu un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Precizēt zemes vienības Asūnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0132

platību – 2,23 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

21. §
Par zemes vienību platību precizēšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
21.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0131 Asūnes pagastā
Izskatot S. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.05.2016) par zemes vienības
platības precizēšanu un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0131 platību – 1,61 ha.
2. Īpašumam ar kadastra numuru 6046 004 0131 piešķirt nosaukumu “Jaunbērziņi”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0130 Asūnes pagastā
Izskatot Dz. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.05.2016) par zemes vienību
platību precizēšanu un pamatojoties uz 2015.gada 9.janvāra zvērinātas notāres Skaidrītes
Krūmiņas mantojuma apliecību Nr.175, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta 9.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0130 platību – 1,75 ha.
2. Īpašumam ar kadastra numuru 6046 004 0130 piešķirt nosaukumu “Jānīši”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par izpērkamās zemes samaksas apjoma samazināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot P. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.04.2015), konstatēts:
- ar Ezernieku pagasta zemes komisijas 1997.gada 6.marta lēmumu Nr.79.9. P. D. tika
atzītas mantojuma tiesības uz 9,89 ha zemes. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, viņa īpašuma
“Virpotāji”, kadastra numurs 6056 005 0085, platība ir 18,83 ha.
- izpērkamās zemes platība ir 8,94 ha, tās kadastrālā vērtība ir 3916,41euro vai 52,04
rudzu vienības. Atbilstoši P. D. darba grāmatiņas datiem, viņa darba stāžs lauksaimniecībā ir
19 gadi. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.09.2008. noteikumu Nr.787 "Noteikumi par

maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" 6.punktu, samaksas apmēra
samazinājums par darba stāžu lauksaimniecībā ir 1,5% par katru gadu, bet ne vairāk kā 25%.
- zeme P. D. lietošanā atrodas pilnus 19 gadus un saskaņā ar Ministru kabineta
22.09.2008. noteikumu Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus
zemi" 6.punktu, samaksas apmēra samazinājums par zemes lietošanas laiku ir 2% par katru
gadu, bet ne vairāk kā 25%.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787
"Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt samaksas apmēra samazinājumu 50% apmērā par P. D. lietošanā piešķirtās
zemes “Virpotāji”, kadastra numurs 6056 005 0085, daļu 8,94 ha platībā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem
”Veldzes” un “Altiņi”, Ezernieku pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot R. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.04.2016), kurš uz pilnvaras pamata
pārstāv īpašuma “Veldzes” īpašnieku Ē. G. un kā valdes loceklis pārstāv īpašuma “Altiņi”
īpašnieku SIA “AIST invest”, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un Ministru
kabineta2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Veldzes" zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6056 006 0032 14,0 ha platībā, sadalei, atdalot no tās 0,26 ha lielu
platību.
2. Atdalīto platību pievienot īpašuma "Altiņi" zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
006 0045, palielinot to līdz 25,7 ha.
3. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabalu zemes robežu plāniem un kadastra
karti.
4. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par adrešu maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes 03.05.2016. vēstuli Nr.1.4/16/241 par
adrešu maiņu Konstantinovas ciemā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mainīt sekojošas adreses:
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 001 mainīt adresi
no Saules iela 13 – 1, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 2, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151142.
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 002 mainīt adresi
no Saules iela 13 – 2, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 1, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151150.
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 003 mainīt adresi
no Saules iela 13 – 3, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 4, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151167.
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 004 mainīt adresi
no Saules iela 13 - 4, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 3, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151175.
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 005 mainīt adresi
no Saules iela 13 – 5, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 6, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151183.
Telpu grupai (dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0342 001 006 mainīt adresi
no Saules iela 13 – 6, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., uz Saules iela
13 – 5, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., kods 110151191.
25. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/

25.1. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0441 Šķaunes pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2016.gada
6.maija protokolu Nr.5,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt 2016.gada 6.maija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt I. A. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.06.2016. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0441 – 3,0 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 2,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar I.
A..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.2. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0185 Ezernieku pagastā

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2016.gada
6.maija protokolu Nr.5,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt 2016.gada 6.maija zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt A. P. zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.06.2016. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0185 – 6,2 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 11,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. P..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.3. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0397 Bērziņu pagastā
Sakarā ar to, ka uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0397 notikušās
zemes nomas tiesību izsoles augstākās nomas maksas (16,5%) nosolītājs Antons Eisaks
iesniegumā (pašvaldībā reģistrēts 11.05.2016.) ir atteicies no nomas līguma slēgšanas, viņam
netiek atgriezta iemaksātā nodrošinājuma nauda un tiesības slēgt nomas līgumu tiek piedāvāts
pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
Atbilstoši MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Par publiskas personas zemes nomu”
19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības
īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2016. gada 6.maija
protokolu Nr.5,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Krastiņi”, reģistrācijas Nr.41501023302, juridiskā adrese
“Krastiņi”, Andžāni, Bērziņu pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem)
gadiem ar 01.06.2016. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
6050 004 0397 – 2,7 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt zemes nomas maksu 15,5% no kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar
z/s “Krastiņi”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemesgabalu saraksta apstiprināšanu
Dagdas pilsētā
/Ziņo J.Priluckis/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu un 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte I.Plesņa, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu sarakstus Dagdas pilsētā
2016.gadam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes gabalu nomas līgumus ar
jauniem zemes nomniekiem.
Pielikumā: Mazdārziņiem un ganībām iznomāto zemes gabalu saraksts uz 3 lapām.
27. §
Par grozījumiem Ezernieku pagasta padomes 2006. gada 28.jūnija lēmuma “Par A. R.
iesnieguma īpašuma tiesību atjaunošanai izskatīšanu” grafiskajā pielikumā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. R., kuru pārstāv M. R. (pilnvara Nr.3235, izdevis zvērināts notārs Daina
Andersone 2016.gada 26.aprīlī), iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 05.05.2016.) par
mantojuma zemes platības precizēšanu, konstatēts:
- Ezernieku pagasta padome ar 2006.gada 28.jūnija lēmumu (protokols Nr.9., 1.§) ir
piešķīrusi lietošanā A. R. 9,045 ha zemes;
- Lēmuma grafiskajā pielikumā lietošanā piešķirtā zeme iezīmēta 8,0 ha platībā, zemes
gabala kadastra apzīmējums 6056 007 0216.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.pantu, kas nosaka, ka
privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa un iestādes kļūda,
kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas
sekas, un 15.panta 5.daļu, kas paredz, ka iestāde piemēro vispārējos tiesību principus, ja
attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt grozījumus Ezernieku pagasta padomes 2006.gada 28.jūnija lēmuma grafisko
pielikumu, iezīmējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0216 robežas 9,0
ha platībā.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 007 0218 platību – 13,5 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par grozījumiem Dagdas novada domes 2016.gada 17.marta lēmumā
“Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā”
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot SIA “Kokvalde”, reģistrācijas Nr.40003783354, juridiskā adrese Ērkšķu iela

1A, Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.05.2016) ar lūgumu veikt grozījumus domes
17.03.2016. lēmumā par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme”, palielinot
atdalāmā zemes gabala platību no 7,4 ha uz 8,8 ha,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 17.marta lēmumā “Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Svēta Zeme”, Asūnes pagastā” (protokols Nr.4.,
28.§) un izteikt lemjošo daļu šādā redakcijā:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Svēta Zeme”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0213 divos zemes gabalos – 8,8 ha un 23,3 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.
29. §
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. M. 16.05.2016. iesniegumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
dzīvokļa “Dižskabarži”-…,Vecdomē, Dagdas pag., uzturēšanai un pamatojoties uz likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Nodot A. M. īpašumā bez atlīdzības 568/9462 domājamās daļas no zemes gabala
“Dižskabarži” ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0246 Dagdas pagasta Vecdomē dzīvokļa
Nr…. uzturēšanai, kas tika iegādāts no paju sabiedrības “Brīvība” saskaņā ar 1993.gada
31.augusta Vienošanos. Zemes gabala platība ir 2,13 ha.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
30. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Brīvība”, Dagdas pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot SIA “Ametrs”, reģ.Nr.42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela 6, Balvu
stacija, Kubulu pag., Balvu nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 18.05.2016) par izstrādātā
zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Brīvība” apstiprināšanu, pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. un 31.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Brīvība”,
Dagdas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6054 004 0251, ko veica sertificēta
zemes ierīkotāja Ruta Arnicāne, sertifikāts Nr. BA Nr.21.
2. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.1, projektētā platība 23,4 ha) saglabāt īpašuma nosaukumu “Brīvība” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā šī zemes vienība
attēlota ar Nr.2, projektētā platība 20,54 ha) piešķirt nosaukumu “Zaļmeži” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par zemes gabala iznomāšanu SIA „Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka SIA “Dagdas komunālā saimniecība” izmanto Dagdas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabala daļu Brīvības ielā 29, Dagdā, ūdensapgādes
nodrošināšanai Dagdas pilsētā, ņemot vērā to, ka nomas līguma termiņš ir beidzies,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iznomāt SIA “Dagdas komunālā saimniecība” no 2016.gada 1.jūnija uz 10 (desmit)
gadiem zemes gabala daļu ar kopējo platību 2985 m2, kadastra Nr.6009 002 0357,
Brīvības ielā 29, Dagdā, ūdensapgādes nodrošināšanai Dagdas pilsētā;
2. Noteikt zemes gabala nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet
ne mazāk kā 28 EUR gadā;
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
“Dagdas komunālā saimniecība”.

Sēdi slēdz plkst. 16:55.
Sēdes vadītājs

R.Azins

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 23.maijā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 19.maija sēdē
(protokols Nr.6, 8.§)

Nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā Daugavpils ielā 8, Dagdā,
nomas tiesību izsoles noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Dagdas novada domes 2016.gada 19.maija sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.6,
8.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma,
nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomnieku, kurš
piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija
(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar
to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par
iznomājamo nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par
nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3
(trīs) gadiem.
2.

Izsoles objekts

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

Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības.
3.1.1. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.2.Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma
nauda EUR 30 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot to Dagdas novada
pašvaldības (reģ. Nr. 90000041224, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagdas, Dagdas nov., LV5674) kontā a/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV72UNLA0050018182302, ar norādi
„Par dalību nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā nomas tiesību izsolē”.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles
iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas atmaksāšanu.

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

Izsoles dalībnieku reģistrācija

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

Nenotikusī izsole

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

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

8.

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

Nomas līguma noslēgšana

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