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. 7

2016.gada 16.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa (līdz plkst.
17:20), Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube (līdz plkst. 16:45), Raimonds Nipers,
Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts (līdz plkst. 16:20), Vladislavs
Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks
Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juriskonsults Jānis Stikuts, zivsaimniecības vadītājs
Guntis Matjušonoks, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs
Kumačevs.
Andzeļu pagasta pārvaldes un Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote,
Bērziņu pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida,
Ezernieku pagasta pārvaldes un Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns,
Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis.
Citas personas: IK “Elspro” pārstāvis Jānis Kalniņš, Sadales tīklu pārstāvis Raimonds
Bērziņš, Interneta vietnes www.dagdainfo.net, www.aglona.net un laikraksta “Ezerzeme”
pārstāve Elizabete Viļuma-Gražule.
Nepiedalās –
2 deputāti: Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Anatols Viškurs (darba darīšanās).
Sēdes vadītāja S.Viškure ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar trim jautājumiem:
- Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecībai.
- Par traktora JUMZ 6 AL nodošanu bez atlīdzības.
- Ziņojums par katlumājas Mičurina ielā 12A rekonstrukciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 :

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildus trīs jautājumus:
30. Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecībai.
31. Par traktora JUMZ 6 AL nodošanu bez atlīdzības.
32. Ziņojums par katlumājas Mičurina ielā 12A rekonstrukciju.

Darba kārtība :
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu maijājūnijā.
2. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksu.
3. Par 2016.gada suvenīru cenrāžiem.
4. Par Andzeļu pamatskolas telpu nomas maksu.
5. Par grozījumiem Sociālā dienesta amatu sarakstā.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par atļauju komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā z/s „Avotu-7”.
8. Par nekustamā īpašuma nepieciešamību 0,4 kV GVL L-1 no TP-7003 rekonstrukcijai
c.Oloveca, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.
9. Par dzeramā ūdensapgādes sistēmas uzlabošanu Račevā.
10. Par balkonu pārbūvi dzīvojamā mājā “Kaimiņi”, Šķaunē.
11. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
12. Par transportlīdzekļa VW Crafter izslēgšanu no bilances.
13. Par transportlīdzekļa iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei.
14. Par nedzīvojamās telpas Ezernieku ielā 1, Andrupenē, nomas tiesību atkārtotu izsoli.
15. Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību atkārtotu izsoli.
16. Par pašvaldības autotransporta VW Transporter izsoli.
17. Par pašvaldības autotransporta Opel Zafira izsoli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, izsoli.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, izsoli.
20. Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli.
21. Par Dagdas novada saukli.
22. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
23. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
25. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
26. Par zemes nomas tiesību pāreju.
27. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
29. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
30. Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecībai.
31. Par traktora JUMZ 6 AL nodošanu bez atlīdzības.
32. Ziņojums par katlumājas Mičurina ielā 12A rekonstrukciju.

1. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu
izpildes gaitu maijā-jūnijā
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada dome pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par
pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu maijā – jūnijā.
Pielikumā: Ziņojuma audioieraksts.
2. §
Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres un
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.pantā, kas paredz, ka
ar 01.07.2016. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks
piemērots PVN un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas no 2016.gada 1.jūlija.
2. Noteikt, ka ar 30.06.2016. spēku zaudē “Dagdas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres
un apsaimniekošanas maksas Dagdas pilsētā” – 19.pielikums, kas apstiprināts 19.09.2013.
domes sēdē (prot.Nr.16, 5.§, 19.p ) .
Pielikumā: Pakalpojuma maksas tabula uz 1 lapas.
3. §
Par 2016.gada suvenīru cenrāžiem
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 Tūrisma informācijas centra 2016.gada suvenīru cenrādi. /Pielikumā/
2. Apstiprināt Andrupenes pagasta pārvaldes Muzeja “Andrupenes lauku sēta” 2016.gada
suvenīru cenrādi. /Pielikumā/
3. Apstiprināt Ezernieku pagasta pārvaldes “Jaundomes vides izglītības centra un ekspozīciju
zāles” 2016.gada suvenīru cenrādi. /Pielikumā/
4. Apstiprināt Ķepovas pagasta pārvaldes “Vides izglītības centra “ĶEPA”” 2016.gada
suvenīru cenrādi. /Pielikumā/
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā no 2016.gada 21.jūnija.

4. §
Par Andzeļu pamatskolas telpu nomas maksu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 ar 2016.gada 1.jūliju Andzeļu pamatskolas šādus maksas pakalpojumus
izglītojošu pasākumu rīkošanai (semināri, lekcijas, apmācības u.c.):
1. klases telpas noma – 2,50 EUR/h (bez PVN);
2. datorklases telpas noma – 4,00 EUR/h (bez PVN).
Pielikumā: Cenrādis uz 1 lapas.
5. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi Dagdas novada Sociālā dienesta 08.06.2016. iesniegumu Nr.8-5./16/100 “Par
izmaiņām sociālā dienesta amatu sarakstā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1
(V.Stikuts), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2016.gada 1.jūliju Dagdas novada Sociāla dienesta amatu sarakstā amata vienību
“Sociālais darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)” aizstāt ar amata vienību “Sociālais
darbinieks (Dagdas pagastā)”.
2. Ar 2016.gada 1.jūliju Dagdas novada Sociāla dienesta amatu sarakstā amata vienību
“Klientu apkalpošanas speciālists (Ezernieku pagastā)” aizstāt ar amata vienību “Sociālais
darbinieks (Ezernieku pagastā)”, nosakot mēnešalgu 700,- EUR .
3. Apstiprināt Dagdas novada sociālā dienesta amatu sarakstus un mēnešalgas ar
grozījumiem no 2016.gada 1.jūlija.
Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem uz 1 lapas.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
6.1. par īpašumu “Agneses”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2016.gada 01.jūnija pieprasījumu Nr.07018/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Agneses”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6076 004 0063, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu
parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 A. B. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 384.17 (EUR
294.59 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 89.58 – nokavējuma nauda uz 16.06.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Agneses”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6076 004 0063, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka A.
B. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.2. par īpašumu Kalna ielā 1-1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2016.gada 19.maija pieprasījumu Nr.03181/024/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Kalna ielā 1-1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6046 900 0012 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 J. B. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 72.98 (EUR
46.37 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 26.61 – nokavējuma nauda uz 16.06.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu Kalna ielā 1-1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar
kadastra numuru 6046 900 0012, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka J.
B. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.3. par īpašumu “Gaigalas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 Zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 2016.gada
28.maija pieprasījumu Nr.04620/016/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā

īpašuma “Gaigalas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 004 0067
nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 A. K. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 77.86 (EUR
48.81 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 29.05 – nokavējuma nauda uz 16.06.2016.)
apmērā par nekustamo īpašumu “Gaigalas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6042 004 0067, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka A. K.
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par atļauju komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā z/s „Avotu-7”
/Ziņo G.Matjušonoks/
1. Dagdas novada pašvaldībā 2016.gada 25.aprīlī tika saņemts iesniegums no zemnieku
saimniecības „Avotu-7”, reģ. Nr.43901005245, juridiskā adrese: Avotu iela 7, Grundzāles
pag., Smiltenes nov., par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā un
pievienoti šādi dokumenti:
1.1.pretendenta bilance par 2015.gada saimniecisko darbību;
1.2.VID 13.04.2016. izsniegta izziņa par VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību
vai neesamību;
1.3.mazizmēra kuģošanas līdzekļa (airu laivas) reģistrācijas apliecība.
2. Dagdas novada pašvaldība konstatēja, ka :
2.1.iesniegtie dokumenti atbilst MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” prasībām;
2.2.pretendentam nav nodokļu parāda;
2.3.pretendents nav pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;
2.4.MK 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 1.pielikuma 14.7.punktā noteikts, ka Dagdas
novada Osvas ezerā zivju tīklu limits ir 175 m;
2.5.Osvas ezera ūdeņos uz 01.06.2016. ir noslēgts līgums par rūpnieciskās zvejas tiesībām uz
1 murdu jeb zivju tīkla 25 m un pašvaldībai ir pieejams brīvs zvejas limits 150 m;
3. Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1015
„Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī
maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”, MK 23.12.2014.
noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz Zvejniecības likumu un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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 :
3.1.Izsniegt z/s „Avotu-7”, reģ. Nr.41501022932, speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā Osvas ezerā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot zvejas tīklu
limitu 150 (viens simts piecdesmit) metri.

3.2.z/s „Avotu-7” pirms atļaujas (licences) saņemšanas pašvaldības pamatbudžeta kontā
ieskaitīt valsts nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euru, 23 centi).
3.3.zivsaimniecības vadītājam G.Matjušonokam noslēgt ar z/s „Avotu-7” rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. §
Par nekustamā īpašuma nepieciešamību 0,4 kV GVL L-1 no TP-7003 rekonstrukcijai
c.Oloveca, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
/Ziņo I.Pauliņš; J.Kalniņš, R.Bērziņš, R.Azins, V.Krūmiņš/
Izskatījusi IK „ELSPRO” iesniegumu par nekustamā īpašuma nepieciešamību 0,4 kV
GVL L-1 no TP-7003 rekonstrukcijai c.Oloveca, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Enerģētikas
likuma 19.panta 11 daļas 3) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Plotka, O.Golube,
V.Krūmiņš, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atzīt, ka sabiedrības interesēs jaunas elektrolīnijas izbūve nav iespējama bez zemes
īpašumu ar kadastra apzīmējumiem Nr. 6042 006 0118, 6042 006 0119 un 6042 006 0167
izmantošanas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. §
Par dzeramā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanu Račevā
/Ziņo I.Pauliņš/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, lai
nodrošinātu Asūnes pagasta Račevas ciema iedzīvotājiem dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši
Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtībā”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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. Veikt dzeramā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanu – atdzelžošanas iekārtu ierīkošanu
Račevā, Asūnes pagastā.
2. Izpilddirektoram I.Pauliņam organizēt iepirkumu minēto darbu veikšanai.
10. §
Par balkonu pārbūvi dzīvojamai mājai “Kaimiņi”, Šķaunē
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar būveksperta tehniskās izpētes atzinumu par balkonu stāvokli dzīvojamai
mājai “Kaimiņi”, Šķaunes pagastā, konstatēts, ka tie ir avārijas stāvoklī un apdraud cilvēku
dzīvību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, 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. Veikt balkonu pārbūvi dzīvojamai mājai “Kaimiņi”, Šķaunes pagastā.
2. Izpilddirektoram I.Pauliņam organizēt iepirkumu minēto darbu veikšanai.
11. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis; V.Stikuts, A.Plotka, I.Pauliņš/
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.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Nipers),
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada
18.februāra saistošajos noteikumos 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.5 ar pielikumiem pavisam uz 17 lapām.
12. §
Par transportlīdzekļa VW Crafter izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
/Ziņo J.Andžāns/
Sakarā ar 2016.gada 10.maijā notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā tika
bojāts Ezernieku pagasta pārvaldes transportlīdzeklis VW Crafter, valsts reģistrācijas numurs
KB1116, tā atliekas tika nodotas AAS “BTA Baltic Insurance Company” un pašvaldībai
pārskaitīta apdrošināšanas atlīdzība 51 135 euro, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 63.3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izslēgt no Ezernieku pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites transportlīdzekli VW
Crafter, valsts reģistrācijas numurs KB1116, izlaiduma gads – 2015, sākotnējā uzskaites
bilances vērtība – 51 134,47 EUR , atlikusī vērtība uz 31.12.2015. – 49 003,82 EUR.
13. §
Par transportlīdzekļa iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei
/Ziņo J.Andžāns, I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka Ezernieku pagasta pārvaldē ceļu satiksmes rezultātā ir noņemts no

uzskaites, lai organizētu skolēnu pārvadājumus uz Ezernieku vidusskolu un nodrošinātu
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto pašvaldības autonomo
funkciju izpildi – gādāt par iedzīvotāju izglītību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iegādāties Ezernieku pagasta pārvaldei pašvaldības autonomo funkciju – skolēnu
pārvadājumu – nodrošināšanai 1 (vienu) jaunu pasažieru autobusu ar vismaz 22 pasažieru
sēdvietām.
2. Pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam organizēt iepirkumu autobusa iegādei.
3. Autobusa iegādes finansēšanu paredzēt no autobusa VW Crafter apdrošināšanas rezultātā
atgūtajiem līdzekļiem.
14. §
Par nedzīvojamās telpas Ezernieku ielā 1, Andrupenē, nomas tiesību atkārtotu izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
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” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Rīkot atkārtotu 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) bez PVN.
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
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 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.
6. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti parakstīt nomas līgumu.
15. §
Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību atkārtotu izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
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, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 10,4 m2 platībā, kas atrodas
Daugavpils ielā 8, Dagdā, 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 10,4 m2 vienam
mēnesim – 36,40 EUR (trīsdesmit seši euro un 40 centi) bez PVN.
3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un maksu par patērēto elektroenerģiju.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.
5. Publicēt paziņojumu par telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli
pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv .
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.
16. §
Par pašvaldības autotransporta VW Transporter izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 21.04.2016. lēmumu “Par pašvaldības
transportlīdzekļa VW TRANSPORTER atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.5, 14.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas (kravas kaste) – VW
TRANSPORTER, nosacīto cenu EUR 2625,70 (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci
euro un 70 centi). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas (kravas kaste) – VW
TRANSPORTER, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.

17. §
Par pašvaldības autotransporta Opel Zafira izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/

Saskaņā ar Dagdas novada domes 19.05.2016. lēmumu “Par pašvaldības
autotransporta Opel Zafira atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.6, 9.§), iepazinusies ar Novērtēšanas
komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos
izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1
(V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Zafira, nosacīto cenu EUR
1984,40 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro un 40 centi). /Novērtēšanas
akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Zafira, izsoles noteikumus.
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā
internetā www.dagda.lv.
18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 21.04.2016. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.5, 15.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā, nosacīto cenu EUR 5 100,00 (pieci tūkstoši viens simts euro un 00 euro centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
19. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar Dagdas novada domes 21.04.2016. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.5, 16.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
nosacīto cenu EUR 17 700,- (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 euro centi).
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā ā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
20. §
Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par ēkas Miera ielā 22, Svarincos,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā iznomāšanu pārtikas un plaša patēriņa preču veikala
atvēršanai. Ēkas kopējā platība ir 168,10 kv.m. un tā atrodas uz zemesgabala ar kopējo platību
0,1 ha, kadastra apzīmējums 6090 001 3422. Minētais nekustamais īpašums piekritīgs
pašvaldībai un atrodas Svariņu pagasta pārvaldes bilancē.
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” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, 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. Rīkot nekustamā īpašuma – ēkas, kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala Miera iela 22,
Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., ar kadastra apzīmējumu Nr. 6090 001 3422, nomas
tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus /Pielikumā/.
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu ēkai ar kopējo platību 168,10 kv.m vienam
mēnesim – 50 EUR (piecdesmit euro).
3. Nomnieks maksā nomas maksu par zemesgabalu 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta
noteiktās kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā un
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām.
4. Līgumā paredzēt, ka nomnieks uzņēmējdarbību uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas.
5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts;
 Jānis ANDŽĀNS – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs;
 Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
6. Publicēt paziņojumu par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pag., Dagdas nov., nomas
tiesību izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.

7. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu.
21. §
Par Dagdas novada saukli
/Ziņo I.Plesņa; S.Viškure/
I.Plesņa iepazīstina ar izskatīšanai piedāvātajiem diviem saukļu variantiem “Dagdas novads – roku rokā esam kopā !” un “Dagdas novads - dzīpars Latgales villainē”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers,
V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 3 (I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada saukli “Dagdas novads – roku rokā esam kopā !”
2. Atļaut minēto saukli izmantot uz Dagdas novada pašvaldības prezentācijas materiāliem.
22. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
22.1. dzīvokļa izīrēšana K. D.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu K. D., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta b)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt K. D. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 1-istabu un ½ domājamo daļu no
koplietošanas telpām (virtuve, tualete, koridors) dzīvoklī Nr.4 mājā „Palejas”,
Ezerniekos, Ezernieku pagastā, līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar K. D..
22.2. dzīvokļa izīrēšana S. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu S. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14)punkta b)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Izīrēt S. K. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 2-istabas un ½ domājamo daļu no
koplietošanas telpām (virtuve, tualete, koridors) dzīvoklī Nr.4 mājā „Palejas”,
Ezerniekos, Ezernieku pagastā, ar 2016.gada 1.jūliju uz 1 (vienu) gadu.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar S. K..
22.3. īres līguma pagarināšana S. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. K., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. K. īres līgumu uz dzīvokli “Līkloču mājas”-10, Aleksandrovā,
Konstantinovas pagastā, uz 1 gadu – līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres pagarināšanu ar S. K..
22.4. īres līguma pagarināšana I. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 - 8, Asūnē, uz 1 gadu – līdz 2017.gada
31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres pagarināšanu ar I. P..
22.5. īres līguma pagarināšana A. Z.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. Z., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt A. Z. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 - 10, Asūnē, uz 1 gadu – līdz
2017.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres pagarināšanu ar A. Z..
22.6. īres līguma pagarināšana R. L.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. 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” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. L. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 - 19, Asūnē, uz 1 gadu – līdz
2017.gada 30.jūnijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres pagarināšanu ar R. L..
22.7. īres līguma pagarināšana V. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 3 – 14, Asūnē, uz 1 gadu – līdz
2017.gada 30.jūnijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres pagarināšanu ar V. P..
23. §
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” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem:

Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

1.

Ezernieku pagasts

T. K.

6056 006 0077

3,1

2.

Šķaunes pagasts

H. P.

6092 004 0026
6092 004 0018

3,0
3,4

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
24. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes un
rezerves zemes fonda iekļautās zemes nomu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 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.

Administratīvā
teritorija

Nomnieks

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Nomas
termiņš
(gadi)

1.

Dagdas pilsēta

A. B.

6009 001 0260

0,08

5

2.

Asūnes pagasts

z/s “Rūķīši”

6046 004 0427

1,6

5

3.

Bērziņu pagasts

V. R.

6050 003 0215
6050 003 0233
6050 004 0391

0,68
0,48
2,8

5

4.

Svariņu pagasts

I. G.

6090 002 0055

1,0

5

5.

Šķaunes pagasts

E. S.

6092 006 0075

1,3
(daļa no z.g.)

5

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu un attiecīgo pagastu
pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām.
25. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības:
Nr.
p.k.

Administratīvā
teritorija

Zemes vienības statuss

1.
2.
3.
4.
5.

Andrupenes pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts

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

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
6042 002 0025
6050 004 0184
6050 004 0201
6050 004 0390
6050 004 0412

6.

Ezernieku pagasts

pašvaldībai piekritīga zeme

6056 005 0071

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
6092 001 0164

2,9
0,9

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

Platība
(ha)
1,3
1,5
2,17
0,9
0,3
5,35
(daļa no z.g.)

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016.gada
15.jūlijam.
26. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Ezernieku pagasta pārvaldes 12.04.2016. iesniegumu Nr.1.6/16/17 un V. S.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.05.2016.) un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",
zvērinātas notāres Ļubovas Pavlovskas 28.04.2016. izdotu mantojuma apliecību Nr.1808,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izbeigt ar 31.05.2016. V. S. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6056 006 0101, sakarā ar viņa nāvi.
2. Piešķirt V. S. zemes nomas tiesības ar 01.06.2016. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6056 006 0101 (8,5 ha) uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt nomas līgumu ar V. S..
27. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu

/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) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Plesņa, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt īpašumam ar kadastra numuru 6056 007 0216, Ezernieku pagastā, nosaukumu
“Ūdrīši”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
28.1. H. M. Asūnes pagastā
Izskatot Valsts zemes dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 18.04.2016. vēstuli
Nr.2-13-L/1647 “Par kadastra informācijas sniegšanu”, ir konstatēts:
- VZD Latgales reģionālā nodaļa, izvērtējot Asūnes pagasta zemes komisijas protokolus, ir
konstatējusi, ka uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0147 nav pieņemts
atzinums par īpašuma tiesību atjaunošanu H. M.;
- kadastra informācijas sistēmā minētajai zemes vienībai ir piešķirts statuss “zemes
lietojums”.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kas nosaka, ka iestāde, kurai
lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem
pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais
akts, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Izbeigt ar 2016.gada 17.jūniju zemes lietošanas tiesības H. M. uz apbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0147 – 1,0 ha platībā, Asūnē, Upes ielā 10.
2. Noteikt, ka pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0147 ir piekritīga pašvaldībai.
3. Noteikt, ka līdz 2017.gada 16.jūnijam bijušā zemes lietotāja mantiniekiem ir zemes nomas
pirmtiesības.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28.2. V. K. Svariņu pagastā
Izskatot Valsts zemes dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 08.06.2016. vēstuli
Nr.2-13-L/2589 “Par kadastra datu labošanu”, ir konstatēts:

VZD Latgales reģionālā nodaļa ir konstatējusi, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6090 002 0085 ir kļūdaini reģistrēts statuss “nekustamais īpašums”, bet zemes vienība nav
izpirkta un nav reģistrēta zemesgrāmatā, tāpēc kadastra informācijas sistēmā minētajai
zemes vienībai ir piešķirts statuss “zemes lietojums”.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kas nosaka, ka iestāde, kurai
lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem
pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais
akts, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
-

1. Izbeigt ar 2016.gada 17.jūniju zemes lietošanas tiesības V. K. uz neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0085 – 1,4 ha platībā, Svariņu pagastā.
2. Noteikt, ka līdz 2017.gada 16.jūnijam bijušajam zemes lietotājam ir zemes nomas
pirmtiesības.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 2013.gada
27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Azins,
S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Pašvaldībai piederošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0329 (3,3791
ha) Dagdā, Pasta ielā 63, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no mežsaimniecības
zemes, kods 0201, uz kapsētu teritoriju un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūves zemi, kods 0907.
30. §
Par aizņēmumu Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecībai
/Ziņo I.Pauliņš/
Saskaņā ar domes 2016.gada 18.februāra lēmumu “Par Ezernieku vidusskolas sporta
zāles būvniecību” (sēdes prot.Nr.3,10.§), ņemot vērā pašvaldības veiktās iepirkuma
procedūras “Sporta zāles būvniecība Dagdas novada Ezerniekos” (ID.Nr.DNP 2016/10)
rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā
arī pašvaldības 2016.gada 18.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Dagdas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam”,

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers,
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 487 000,- (četri simti astoņdesmit septiņi tūkstoši euro,
00 euro centi) apmērā Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecībai:
1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – no 2016.gada augusta līdz 2017.gada augustam;
1.3. aizņēmuma summas sadalījums pa gadiem:
- 2016.gadā – EUR 400 000,- (četri simti tūkstoši euro);
- 2017.gadā – EUR 87 000,- (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro);
1.4. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2017.gada jūlijam.
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 padomei.
31. §
Par traktora JUMZ 6 AL nodošanu bez atlīdzības
/Ziņo I.Pauliņš/
Pašvaldībā 15.06.2016. saņemts Svariņu pagasta pārvaldes un Konstantinovas pagasta
pārvaldes ierosinājums nodot no bilances uz bilanci traktoru JUMZ 6 AL darbības
nodrošināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļa paredz, ka
publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku
personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.
Sakarā ar minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un saskaņā
ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22.punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldei nodot bez atlīdzības tai
piederošo traktoru JUMZ 6 AL, valsts Nr.ET384LB, Dagdas novada pašvaldības
Konstantinovas pagasta pārvaldes īpašumā.
2. Uzdot Svariņu pagasta pārvaldes vadītājam J.Andžānam un Konstantinovas pagasta
pārvaldes vadītājam A.Trūlim veikt šī lēmuma 1.punktā minētās traktortehnikas
pieņemšanu - nodošanu un veikt īpašnieku maiņas reģistrāciju Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūrā.
3. Svariņu pagasta pārvaldei izslēgt no bilances un Konstantinovas pagasta pārvaldei iekļaut
bilancē bez atlīdzības nododamo kustamo mantu:
Pamatlīdzekļa nosaukums

Traktors JUMZ 6 AL,
valsts Nr. ET384LB

Bilances
konts

Bilances sākotnēja
vērtība
(EUR)

Nolietojums
(EUR)

Atlikusī
vērtība
(EUR)

1231

1 735,90

766,93

968,97

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram I.Pauliņam.
32. §
Ziņojums par katlumājas Mičurina ielā 12A rekonstrukciju
/Ziņo I.Pauliņš; A.Plotka, R.Nipers/
Pielikumā: Ziņojuma audioieraksts.
Sēdi slēdz plkst. 18:00.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2016.gada 17.jūnijā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 2.§)
Dagdas novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres un
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
no 01.07.2016.
Nr.

1.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
EUR
(bez PVN)

1 m2 /mēnesī

0,36

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre:

1.1. Dagdas pilsētā
1.2. Dagdas novada pagastos
2.

Mērvienība

2

1 m /mēnesī

0,21

1

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa *
(dzīvojamās mājās, kurās vairāk par 50 % dzīvokļu īpašumu pieder pašvaldībai)

2.1. Dagdas pilsētā

1 m2 /mēnesī

0,21

2.2. Dagdas novada pagastos

1 m2 /mēnesī

0,14

*1 – Ja pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies VID kā Pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
maksātājs, apstiprinātajai maksai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā tiek
piemērots PVN.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 3.§)

Dagdas Tūrisma informācijas centra
2016.gada suvenīru cenrādis
(no 21.06.2016.)
Vienas
vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

1. Papīra maisiņš, A4

0,99

0,21

1,20

2. Papīra maisiņš, A5

1,24

0,26

1,50

3. Dāvanu maisiņš (celofāna)

0,12

0,03

0,15

4. Dāvanu maisiņš (organza)

1,82

0,38

2,20

5. Pildspalva ar novada logo

0,58

0,12

0,70

6. Rakstāmpiederumu komplekts
(2 pildspalvas ar futlāri)

3,22

0,68

3,90

7. Atslēgu piekariņš (plastmasas)

0,83

0,17

1,00

8. Silikona aproces novada karoga
krāsās

1,82

0,38

2,20

9. Magnētiņi ar bildēm

0,58

0,12

0,70

10. Keramikas krūze ar bildi

2,64

0,56

3,20

11. Keramikas krūze ar logo

3,47

0,73

4,20

12. Alus kauss

2,07

0,43

2,50

13. Trīsstūrveida formas lakats ar
apdruku

1,49

0,31

1,80

Nr.

Preces nosaukums

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 3.§)

Andrupenes pagasta pārvaldes
Muzeja “Andrupenes lauku sēta”
2016.gada suvenīru cenrādis
(no 21.06.2016.)

Nr.

1.

Preces nosaukums

Magnētiņi ar bildēm

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena EUR
(ar PVN)

0,58

0,12

0,70

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 3.§)

Ezernieku pagasta pārvaldes
“Jaundomes vides izglītības centra un ekspozīciju zāles”
2016.gada suvenīru cenrādis
(no 21.06.2016.)
Nr.

Preces nosaukums

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

1.

Atslēgu piekariņš (plastmasas)

1,00

2.

Magnētiņi ar bildēm

0,70

3.

Metāla magnētiņi

1,00

4.

Keramikas krūze ar Jaundomes logo

4,50

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 3.§)

Ķepovas pagasta pārvaldes
“Vides izglītības centra “ĶEPA”
2016.gada suvenīru cenrādis
(no 21.06.2016.)

Nr.

Preces
nosaukums

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

1.

Pildspalva ar iestādes nosaukumu

0,70

2.

Keramikas krūze ar VIC “Ķepa” logo

4,20

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 4.§)

Andzeļu pamatskolas
maksas pakalpojumu cenrādis
no 2016.gada 1.jūlija
Nr.
p.k.

1.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa EUR/h
(bez PVN)

Telpu noma izglītojošu pasākumu rīkošanai
(semināri, lekcijas, apmācības u.c.) :

1.1.

Klases telpu noma

2,50

1.2.

Datorklases telpu noma

4,00

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 5.§)

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un
struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas
ar grozījumiem no 01.07.2016.
13. Dagdas novada Sociālā dienesta
amatu saraksts un mēnešalgas no 2016.gada 1.jūlija
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.

Sociālā dienesta vadītājs
Sociālā dienesta vadītāja vietnieks /sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar veciem
cilvēkiem un invalīdiem
Sociālais darbinieks darbam
ar pieaugušām personām
Sociālās palīdzības organizators
(Dagdas pilsētā)
1
Sociālais darbinieks (Dagdas pagastā)*
Sociālais darbinieks (Andrupenes pagastā)
2
Sociālais darbinieks (Ezernieku pagastā) *
Sociālais darbinieks (Asūnes pagastā)
Sociālais darbinieks (Andzeļu pagastā)
Sociālais darbinieks (Konstantinovas pag.)
Sociālais darbinieks (Šķaunes pagastā)
Sociālais darbinieks (Bērziņu pagastā)
Sociālais darbinieks ( Svariņu pagastā)
Sociālais darbinieks (Ķepovas pagastā)
Sociālais aprūpētājs
Kopā:

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

1
1

Mēnešalga
(EUR)
920,780,-

Algas fonds
mēnesī (EUR)
920,00
780,00

0,6

740,-

444,00

0,5

740,-

370,00

1

700,-

700,00

1
1
1
0,75
0,75
0,75
0,75
0,5
0,5
0,4
0,5
12

700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,560,-

700,00
700,00
700,525,00
525,00
525,00
525,00
350,00
350,00
280,00
280,00
8 674,00

* 1 – ar 01.07.2016. amata vienība “Sociālais darbinieks (Dagdas un Ezernieku pagastos)” aizstāta
ar amata vienību “Sociālais darbinieks (Dagdas pagastā)”;
* 2 – ar 01.07.2016. amata vienība “Klientu apkalpošanas speciālists (Ezernieku pagastā)” aizstāta ar
amata vienību “Sociālais darbinieks (Ezernieku pagastā)”, nosakot mēnešalgu 700,- EUR .

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 14.§)

Nedzīvojamās telpas 17,10 m2 platībā Ezernieku ielā 1, Andrupenē,
nomas tiesību izsoles noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 16.jūnija Dagdas novada domes sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamās telpas Ezernieku ielā 1, Andrupenē nomas tiesību atkārtotu izsoli”
(protokols Nr. 7, 14.§).
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) bez PVN.
2.4. Izsoles solis - 1 EUR (viens euro) bez PVN.
2.5. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
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 5.jūlijam 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 5.jūlijam 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 5.jūlijā 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 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 15.§)

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 16.jūnija sēdes lēmumu
„Par nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību atkārtotu izsoli” (protokols
Nr. 7, 15.§).
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) bez PVN.
2.4. Izsoles solis - EUR 5 (pieci euro) bez PVN.
2.5. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksās iznomātājam PVN
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un maksu par patērēto elektroenerģiju
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, Dagda, 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 5.jūlijam plkst. 14:00 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 5.jūlijam plkst. 14.00.
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 5.jūlijā plkst. 15.00 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.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 16.§)

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas (kravas kaste)
VW TRANSPORTER
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna VW TRANSPORTER.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2016. gada 19.jūlijs plkst.15:00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 2 625,70 (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci
euro un 70 centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas nov., konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
“Automašīnas VW Transporter izsoles nodrošinājums".
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.
14. Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,-;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
1.
2.
3.
4.

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas
laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc
nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 17.§)

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Zafira
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna Opel Zafira.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2016.gada 19.jūlijs plkst.14.00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis
uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 984,40 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit
četri euro un 40 centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei (reģ.Nr.90000018124, Skolas iela 3,
Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687, konts: LV65UNLA0050018184271,
A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Automašīnas Opel Zafira izsoles
nodrošinājums”.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.
14. Izsoles norise :
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,-;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
1.
2.
3.
4.

15.

16.

17.

18.

Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 18.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,34 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016.gada 29.jūlijā plkst.15.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 5 100,00 (pieci tūkstoši viens simts euro un 00 euro
centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Jāņtārpiņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, izsoles nodrošinājums".
12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks
rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā
ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

15.

Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

16.

Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

17.

Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.

18.

Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.

19.

Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 19.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kas
sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9,85 ha.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2016. gada 29.jūlijā plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00.
Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 17 700,- (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro
un 00 euro centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā
īpašuma „Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, izsoles nodrošinājums".
12. Pirmpirkuma tiesības – M. B., kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.
13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītāja
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota
un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.
15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.
16.

Izsoles norise:

17.

18.

19.

20.

 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 16.jūnija sēdē
(protokols Nr. 7, 20.§)

Ēkas Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 16.jūnija Dagdas novada pašvaldības domes
lēmumu „Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr. 7, 20.§).
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas
Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kopējo platību 168,10 kv.m,
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 ēku. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par ēku, tiek atzīts par
izsoles uzvarētāju un iegūst šīs ēkas nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Izsoles objekts
1.1. Izsoles objekts ir ēka, kas atrodas uz pašvaldības zemes gabala Miera ielā 22, Svarincos,
Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6090 001 3422.
1.2. Ēka (168,10 kv.m platībā) – izsoles objekts, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk tekstā – izsole).
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 50 (piecdesmit euro) mēnesī.
2.4. Izsoles solis - EUR 5.
2.5. Maksa par patērēto elektroenerģiju tiek noteikta atsevišķi, saskaņā ar apakšskaitītāja
rādījumu, rēķinu par patērēto elektrību nomnieks maksā pēc Svariņu pagasta pārvaldes
piestādītā rēķina.
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 50 (piecdesmit euro) apmērā un dalības maksa EUR 10 (desmit
euro) apmērā, ieskaitot to Dagdas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000041224, juridiskā
adrese: Alejas iela 4, Dagdas, Dagdas nov., LV-5674) kontā a/s SEB banka, kods
UNLALV2X, konts LV72UNLA0050018182302, ar norādi “Par dalību ēkas Miera ielā 22,
Svarincos, nomas tiesību izsolē”.
3.3. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, 10 (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
ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu).
4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba
dienu līdz 2016.gada 15.jūlijam plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4,
Dagdā, tālr. 65681434.
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. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.2.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.2.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
4.2.1.5 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 (firmu), 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 15.jūlijam 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. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.

6. Izsoles norise
6.1. Izsole notiek 2016.gada 15.jūlijā 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 iegūšanu.
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 pārsolītā 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 5 (piecu) 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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