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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 3

2017.gada 23.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Arnicāns (no plkst. 15:04), Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs
Gžibovskis (no plkst. 15:15), Anatols Viškurs Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova (no plkst.
15:18), Inese Plesņa (no plkst. 15:02), Raimonds Nipers (no plkst. 15:10), Raitis Azins,
Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis.
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators Artjoms Gekišs, juriskonsults Jānis
Stikuts, juriste-personāla speciāiste Diāna Macuļeviča, ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu
speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna
Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Aleksandrovas internātpamatskolas direktore Anita Malinovska,
VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns, Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu 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.
Nepiedalās –
1 deputāts: Olga Golube (darba darīšanās).

-

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 2 jautājumiem:
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei. /Ziņo R.Azins/
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu. /Ziņo
I.Pauliņš /

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus:
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu.
Darba kārtība:
Par dalību Zivju fonda pasākumu konkursā.
Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Dagdas novadā” .
5. Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
6. Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maza apmēra prasībā.
7. Par grozījumiem Domes 17.11.2016. lēmumā “Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu”.
8. Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2017.gadam.
9. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2017.
10. Par Ezernieku pagasta pārvaldes autobusu maršrutiem skolēnu pārvadājumiem.
11. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
13. Par zemes nomas tiesību pāreju.
14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
15. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
16. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
17. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
18. Par zemes apakšnomu.
19. Par adreses dzēšanu.
20. Par Dagdas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
21. Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā izsoles rezultātiem un pirkuma līguma
slēgšanu.
22. Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos nomas tiesību izsoli.
23. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Ūzoleņi”.
24. Par grozījumiem Domes 19.01.2017. lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas izmaiņām”.
25. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu.
1.
2.
3.
4.

1. §
Par dalību Zivju fonda pasākumu konkursā
/Ziņo A.Gekišs/
1.1. projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā”
Mērķis: Papildināt un atjaunot zivju resursus Ežezerā.
Projekta uzdevumi :
- Papildināt zivju resursu krājumus Ežezerā ar 18000 līdaku mazuļiem.
- Saglabāt sugu daudzveidību, bagātību un produktivitāti;
- Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana;

Veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz zivju resursu aizsardzību un to racionālu
izmantošanu.
Kopējās paredzamās izmaksas – EUR 5423,22
Zivju fonda finansējums - EUR 4826,67 (89%)
Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 596,55 (11%)
Priekšfinansējums – EUR 5423,22
-

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
(turpmāk tekstā - Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs, I.Gžibovska,
I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada Ežezerā” (turpmāk - Projekts) ar kopējām izmaksām EUR
5423,22 (pieci tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro, 22 centi), paredzot pašvaldības
līdzfinansējumu 11% apmērā jeb EUR 596,55 (pieci simti deviņdesmit seši euro, 55
centi).
Projekta atbalstīšanas gadījumā Projekta priekšfinansēšanu EUR 5423,22 un
līdzfinansēšanu EUR 596,55 apmērā nodrošināt no pašvaldības 2017.gada budžetā Vides
un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600) plānotajiem līdzekļiem.

1.2. projekta pieteikums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros”
Mērķis: Papildināt un atjaunot zivju resursus Oloveca, Kazimirovas un Galšūna ezeros.
Projekta uzdevumi :
- Papildināt zivju resursu krājumus Oloveca ezerā ar 13000 zandartu mazuļiem un
Kazimirovas ezerā – ar 7000 zandartu mazuļiem un Galšūnā – ar 6000 zandartu
mazuļiem.
- Saglabāt sugu daudzveidību, bagātību un produktivitāti;
- Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana;
- Veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz zivju resursu aizsardzību un to racionālu
izmantošanu.
Kopējās paredzamās izmaksas – EUR 6606,60
Zivju fonda finansējums - EUR 5879,87 (89%)
Pašvaldības līdzfinansējums – EUR 626,73 (9,5%)
Biedrības “Galšūnmuiža” līdzfinansējums – EUR 100,00 (1,5%)
Priekšfinansējums – EUR 6606,60
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomes izsludināto projektu
iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu pasākumam „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”

(turpmāk tekstā - Pasākums) un Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Zivju fonda Pasākumā un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada ezeros” (turpmāk - Projekts) ar kopējām izmaksām EUR
6606,60 (seši tūkstoši seši simti seši euro, 60 centi), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu
9,5% apmērā jeb EUR 626,73 (seši simti divdesmit seši euro, 73 centi).
2. Piekrist iesaistīt kā projekta sadarbības partneri biedrību “Galšūnmuiža”, reģ.
Nr.40008233707, ar tās līdzfinansējumu 1,5% no Projekta kopējām izmaksām jeb EUR
100,00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā.
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā Projekta priekšfinansēšanu EUR 6606,60 un
līdzfinansēšanu EUR 626,73 apmērā nodrošināt no pašvaldības 2017.gada budžetā Vides
un tautsaimniecības nodaļai (kods 06.600) plānotajiem līdzekļiem.
2. §
Par grozījumiem Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā
/Ziņo A.Malinovska/
Sakarā ar sadarbības līguma par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā” realizēšanu Dagdas novadā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Grozījumus Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā.
Pielikumā: Grozījumi nolikumā uz 1 lapas.
3. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
3.1. par īpašumu Brīvības ielā 1-19, Dagdā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2017.gada 31.janvāra pieprasījumu Nr.00973/024/2017-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par

nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1-19, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 900
1528, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no I. P. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 29.28 (EUR
18.89 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 10.39 – nokavējuma nauda uz 23.02.2017.)
apmērā par nekustamo īpašumu Brīvības ielā 1-19, Dagdā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6009 900 1528, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.2. par īpašumu Dārza ielā 8, Dagdā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes
2017.gada 31.janvāra pieprasījumu Nr.00979/024/2017-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0209,
nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no I. P. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 68.66 (EUR
43.99 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 24.67 – nokavējuma nauda uz 23.02.2017.)
apmērā par nekustamo īpašumu Dārza ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru
6009 002 0209, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Dagdas novadā”
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,
„atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2017/4 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
/Pielikumā/
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā.
3. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
4. Saistošos noteikumus:
4.1. publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”;
4.2. publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.dagda.lv;
4.3. izvietot pieejamā vietā pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
5. §
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā
/Ziņo D.Macuļeviča/
5.1. pret SIA “Zaļās enerģijas aģentūra”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu
pret SIA “Zaļās enerģijas aģentūra” par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma
kārtībā par telpu nomas, zemesgabala nomas un nokavējuma naudas parāda piedziņu
EUR 3913,96 (trīs tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 96 centi) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt SIA “Zaļās enerģijas aģentūra” uz juridisko adresi: Matīsa iela 79,
Rīga, LV-1009.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

5.2. pret A. F.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Plotka, A.Viškurs,
I.Gžibovska, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret A. F. par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par dzīvojamās telpas īres, komunālo
pakalpojumu maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 509,41 (pieci simti deviņi euro
41 cents) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt A. F. uz deklarēto adresi: ……..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.3. pret R. V.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret R. V. par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu
maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 155,13 (viens simts piecdesmit pieci euro 13
centi) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt R. V. uz deklarēto adresi: ……..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.4. pret A. P.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret A. P. par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu
maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 209,92 (divi simti deviņi euro 92 centi)
apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt A. P. uz deklarēto adresi: ………...
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.5. pret A. Š.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Rēzeknes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret A. Š. par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu
maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 568,70 (pieci simti sešdesmit astoņi euro 70
centi) apmērā
2. Lēmumu nosūtīt A. Š. uz deklarēto adresi: …….
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6. §
Par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā maza apmēra prasībā
/Ziņo D.Macuļeviča/

6.1. pret J. A.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Daugavpils tiesā prasības pieteikumu maza apmēra prasībā pret J. A. par dzīvokļa
īres, komunālo pakalpojumu maksas parāda un līgumsoda piedziņu EUR 506,04 (pieci
simti seši euro 04 centi) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt J. A. uz deklarēto adresi: ……...
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.2. pret E. Z.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Daugavpils tiesā prasības pieteikumu maza apmēra prasībā pret E. Z. par dzīvokļa
uzturēšanas, apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu maksas parāda un līgumsoda
piedziņu EUR 1035,27 (viens tūkstotis trīsdesmit pieci euro 27 centi) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt E. Z. uz deklarēto adresi: ……..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.3. pret SIA “AUTO ALIANSE”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Jelgavas tiesā prasības pieteikumu maza apmēra prasībā pret SIA “AUTO
ALIANSE” par dzīvokļa telpu nomas parāda piedziņu EUR 156,59 (viens simts
piecdesmit seši euro 59 centi) apmērā.
2. Lēmumu nosūtīt SIA “AUTO ALIANSE” uz juridisko adresi: Jāņa Čakstes bulvāris 7-16,
Jelgava, Jelgavas novads, LV-3001.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.4. pret SIA “Saulīte GD”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Iesniegt Daugavpils tiesā prasības pieteikumu maza apmēra prasībā pret SIA “Saulīte GD”
par telpu nomas parāda piedziņu EUR 167,86 (viens simts sešdesmit septiņi euro 86 centi)
apmērā pret SIA “Saulīte GD”.
2. Lēmumu nosūtīt SIA “Saulīte GD” uz juridisko adresi: Porečje, Bērziņi pagasts, Dagdas
novads, LV-5697.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. §
Par grozījumiem Domes 17.11.2016. lēmumā
“Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu”
/Ziņo I.Tukiša/
Dagdas novada pašvaldības dome 17.11.2016. sēdē pieņēma lēmumu “Par VSPC
“Dagda” telpu nomas maksu”, kas stājās spēkā ar 01.01.2017.
Trīs ģimenes ārsti - O.Golube, S.Antonovs un K.Jevstrahins, kuri nomā telpas VSPC
“Dagda” poliklīnikas ēkā, nepiekrita noteiktajai nomas maksai un lūdza atcelt minēto
lēmumu, kā arī pārskatīt nomas maksas aprēķinu.
Ņemot vērā augstākminēto, ar Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes lēmumu
(prot.Nr.1, 23.§) tika izveidota Darba grupa telpu Brīvības ielā 29, Dagdā, nomas maksas
aprēķina ģimenes ārstu un ārstu speciālistu privātprakses vietām izvērtēšanai.
Darba grupas atzinums par VSPC “Dagda” aprēķina atbilstību MK 08.06.2010.
noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” prasībām tika
izskatīts Finanšu komitejas un Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības
jautājumu komitejas 16.02.2017. apvienotajā sēdē, akceptējot Darba grupas piedāvāto nomas
maksas aprēķinu (9,00 EUR/m² mēnesī).
Sakarā ar augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14)punkta a)apakšpunktu un 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 17.11.2016. sēdes lēmuma “Par
VSPC “Dagda” telpu nomas maksu” (prot. Nr.13, 4.§) 1.punktā un izteikt to šādā
redakcijā:
“ 1. Noteikt ar 2017.gada 1.janvāri VSPC “Dagda” nedzīvojamo telpu nomas maksu 9,00
EUR/m² mēnesī ģimenes ārstu un ārstu speciālistu privātprakses vietām (poliklīnikas ēkā)
Brīvības ielā 29, Dagdā:
Nr.
1.
2.
3.
4.

Nedzīvojamo telpu numuri
119; 120
130; 131
132; 133
134; ½ no 135; ½ no 138

Telpu kopējā platība
(m2)
14,91
27,89
24,92
18,75

Telpu nomas maksa
mēnesī (EUR)
134,19
251,01
224,28
168,75

5.
136; ½ no 135; ½ no 138
18,58
167,22
6.
143; 144; 145; 146; 147
31,73
285,57
”
2. VSPC “Dagda” vadītājam A.Badūnam pārslēgt esošos telpu nomas līgumus ar lēmuma
1.punktā minēto telpu nomniekiem uz termiņu ne ilgāku par 12 (divpadsmit) gadiem,
ievērojot Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu.
3. VSPC “Dagda” veikt pārrēķinu, piemērojot telpu nomas maksu 9,00 EUR/m² mēnesī ar
01.01.2017.
Pielikumā: Nomas maksas aprēķins uz 2 lappusēm.
8. §
Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2017.gadam
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu
fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai
Dagdas novadā” 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2017.gadam.
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
Pielikumā: Ceļu fonda sadale uz 1 lapas.
9. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2017.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2016.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2017.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.
10. §
Par Ezernieku pagasta pārvaldes autobusu maršrutiem skolēnu pārvadājumiem

/Ziņo J.Andžāns/
Sakarā ar Ezernieku pagasta pārvaldes iesniegtajiem autobusu maršrutu grafikiem
skolēnu pārvadājumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes autobusu
Mersedes Benz, valsts reģ. Nr. EJ 8603, un VW CRAFTER, valsts reģ. Nr. KM 2195,
maršrutu grafikus skolēnu pārvadājumiem.
Pielikumā: Autobusu maršrutu grafiki ar shēmām uz 4 lapām.

11.§
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
“Piekrastes” Ezernieku pagastā
Izskatot J. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 08.02.2017.) par īpašuma “Piekrastes”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Piekrastes”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 004 0246,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Piekrastes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
004 0246 (0,6 ha) nosaukumu “Vārniņas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
12.1. ar K. B. Andrupenes pagastā
Izskatot K. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.12.2016.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 17.pantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Piešķirt K. B. zemes nomas tiesības ar 01.03.2017 līdz 31.12.2021. uz rezerves zemes
fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0103 (0,62 ha)
lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums
var tikt grozīts vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos
spēkā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar K. B..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.2. ar ZS ”Daira” Andrupenes pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības “Daira”, reģistrācijas Nr.45901000443, juridiskā
adrese “Dairas”, Lītaunieki, Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
06.02.2017) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 17.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai ”Dairas” zemes nomas tiesības ar 01.03.2017 līdz
31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004
0331 (0,34 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar ZS “Daira”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.3. ar Ž. S. Asūnes pagastā
Izskatot Ž. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2016.gada 8.janvārī izdotu
mantojuma apliecību Nr.165,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Ž. S. zemes nomas tiesības ar 01.03.2017. līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0147 (1,0 ha) Asūnē, Upes ielā
10 lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar Ž.
S..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.4. ar P. F. Bērziņu pagastā

Izskatot P. F. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.02.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 17.pantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt P. F. zemes nomas tiesības ar 01.03.2017 līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0412 (0,3 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar P.
F..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.5. ar L. P. Dagdas pagastā
Izskatot L. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.01.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 17.pantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt L. P. zemes nomas tiesības ar 01.03.2017 līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0118 (0,7 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Dagdas novada izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas līgumu ar L. P.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.6. ar ZS “Silavēji” Dagdas pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības “Silavēji”, reģistrācijas Nr.41501024064, juridiskā
adrese “Silavēji”, Rumpīši, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
03.02.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 17.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Silavēji” zemes nomas tiesības ar 01.03.2017 līdz
31.12.2021. uz rezerves zemes fondā iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054
003 0140 (3,2 ha) lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu,
ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda
izmantošanu stāšanos spēkā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3. Pilnvarot Dagdas novada izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt zemes nomas līgumu ar ZS
“Silavēji”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.7. ar F. T. Konstantinovas pagastā
Izskatot F. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt F. T. zemes nomas tiesības ar 01.03.2017. līdz 31.12.2021. uz 1/2 domājamo
daļu no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 001 0258 (0,2
ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar F. T..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

12.8. ar SIA “Aive” Andrupenes pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2017.gada
21.februāra protokolu Nr.2,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 21.februāra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt SIA “Aive”, reģistrācijas Nr.41503064108, juridiskā adrese “Avoti”, Krauļi,
Andrupenes pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības ar 01.03.2017. līdz 31.12.2021. uz
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0189 1,3 ha
platībā.
3. Noteikt zemes nomas maksu 2,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar SIA “Aive”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.9. ar ZS “Daira” Andrupenes pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2017.gada
21.februāra protokolu Nr.2,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 21.februāra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Daira”, reģistrācijas Nr.45901000443, juridiskā adrese
“Dairas”, Lītaunieki, Andrupenes pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības ar 01.03.2017.
līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004
0318 1,3 ha platībā.
3. Noteikt zemes nomas maksu 2,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar ZS “Daira”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.10. ar ZS “Allas” Asūnes pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2017.gada
21.februāra protokolu Nr.2,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret”
– nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts
A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 21.februāra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Allas”, reģistrācijas Nr.41501019453, juridiskā adrese
“Zemeņlauki”, Ferma, Asūnes pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības ar 01.03.2017.
līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005
0280 6,1 ha platībā.
3. Noteikt zemes nomas maksu 2,0 % no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar ZS
“Allas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.11. ar ZS “Krastiņi” Bērziņu pagastā
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par publiskas
personas zemes nomu” 19.punktam, Dagdas novada pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu” un saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2017.gada
21.februāra protokolu Nr.2,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 21.februāra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt zemnieku saimniecībai “Krastiņi”, reģistrācijas Nr.41501023302, juridiskā adrese

“Krastiņi”, Andžāni, Bērziņu pag., Dagdas nov., zemes nomas tiesības ar 01.03.2017. līdz
31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 004
0423 1,5 ha platībā.
3. Noteikt zemes nomas maksu 9,5 % no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt zemes nomas līgumu ar
ZS “Krastiņi”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot Konstantinovas pagasta pārvaldes iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
13.02.2017.) un A. N. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt A. N. zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076
002 0056, 6076 002 0066, 6076 002 0113, 6076 002 0115, 6076 002 0158, 6076 002
0239, 6076 003 0056, 6076 003 0313 un 6076 003 0315 sakarā ar viņas nāvi.
2. Piešķirt dēlam A. N. zemes nomas tiesības ar 2017.gada 1.janvāri uz zemes gabaliem ar
kadastra apzīmējumiem 6076 002 0056 (2,0 ha), 6076 002 0066 (0,5 ha), 6076 002 0113
(6,9 ha), 6076 002 0115 (0,8 ha), 6076 002 0158 (0,61 ha), 6076 002 0239 (8,0 ha), 6076
003 0056 (7,0 ha, daļa no z.g.), 6076 003 0313 (1,1 ha) un 6076 003 0315 (8,8 ha) līdz
2021.gada 31.decembrim lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības.
4. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar A. N..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
SIA “Aive” Bērziņu un Andrupenes pagastos
Izskatot SIA “Aive”, reģistrācijas Nr.41503064108, juridiskā adrese “Avoti”, Krauļi,
Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.02.2017.) par zemes
nomas izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Izbeigt ar 2017.gada 28.februāri SIA “Aive” zemes nomas tiesības uz zemes gabaliem
ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 0027 (2,7 ha), 6042 005 0165 (0,66 ha) Andrupenes
pagastā un 6050 001 0068 (3,7 ha) Bērziņu pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
15.1. A. M. Andrupenes pagastā
Izskatot A. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.01.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt A. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 007 0203 (3,7 ha) un 6042 008 0135 (3,1 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar A. M..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

15.2. ZS “Zaļmuiža” Andrupenes pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības “Zaļmuiža”, reģistrācijas Nr.45901001576, juridiskā
adrese “Zaļmuiža”, Murāni, Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
10.02.2017.) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt zemnieku saimniecībai “Zaļmuiža” zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 009 0041 (5,0
ha) un 6042 005 0039 (3,4 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar ZS “Zaļmuiža”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.3. A. Ļ. Andzeļu pagastā
Izskatot A. Ļ. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 06.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt A. Ļ. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 004 0013 4,2 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. Ļ..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

15.4. A. K. Andzeļu pagastā
Izskatot A. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt A. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0002 1,2 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. K..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

15.5. U. V. Konstantinovas pagastā
Izskatot U. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt U. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 003 0202 (5,2 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar U. V..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

15.6. I. D. Konstantinovas pagastā

Izskatot I. D. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. D. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0072 (0,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar I. D..
2. Nepagarināt I. D. zemes nomas tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076
005 0193 2,1 ha platībā, jo netiek pildīti zemes nomas līguma 5.1.4. punkta noteikumi –
zemes gabals netiek kopts un apstrādāts, ir sācis aizaugt ar krūmiem un nezālēm.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.7. B. I. Konstantinovas pagastā
Izskatot B. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt B. I. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz 1/5 domājamo daļu no
pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 003 0137 (6,5 ha)
ūdenssaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar B. I..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.8. J. Č. Konstantinovas pagastā
Izskatot J. Č. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.02.2017.) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt J. Č. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2021. uz 1/5 domājamo daļu no
pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6076 003 0137 (6,5 ha)
ūdenssaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu
ar J. Č..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

16.§
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu
sarakstu, uz kuriem izbeigtas nomas tiesības.:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pagasts

Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Andzeļu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Bērziņu pagasts
Ezernieku pagasts
Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
13. Konstantinovas
pagasts
14. Svariņu pagasts
15. Šķaunes pagasts

Zemes vienības statuss
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

Zemes vienības
Platība
kadastra
(ha)
apzīmējums
6042 004 0151 1,0 (daļa no z.g.)
6042 005 0027
2,7
6042 005 0165
0,66
6044 006 0093
1,2
6044 006 0136 1,4 (daļa no z.g.)
6050 004 0184
1,5
6050 004 0390
0,9
6050 001 0029
2,5
6050 001 0068
3,7
6056 005 0071 5,35 (daļa no z.g.)
6056 003 0078 1,8 (daļa no z.g.)
6076 004 0126
0,52

pašvaldībai piekritīga zeme

6076 004 0201

0,8

pašvaldībai piekritīga zeme
pašvaldībai piekritīga zeme

6090 001 3375
6092 006 0190

2,9
0,8 (daļa no z.g)

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami pašvaldībā līdz
2017.gada 10.martam.
17. §
Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
/Ziņo J.Priluckis/
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtās daļas 2.1 punktu, kas nosaka, ka
neapbūvēta zeme, uz kuru likumā noteiktajā termiņā netika izmantotas nomas pirmtiesības,
ieskaitāma rezerves zemes fondā,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6076 001
0080 (2,1 ha), 6076 001 0149 (1,5 ha) Konstantinovas pagastā un 6090 002 0085 (2,4 ha)
Svariņu pagastā.
Pielikumā zemes vienības robežu shēmas.
18. §
Par zemes apakšnomu
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot J. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.01.2017.) par atļauju iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atļaut J. P. nodot apakšnomā K. P. zemes gabalus Ķepovas pagastā ar kadastra
apzīmējumiem 6080 004 0120 (4,3 ha), 6080 004 0158 (4,6 ha) un 6080 004 0159 (1,2
ha) līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram
ir noslēgts nomas līgums ar pašvaldību.
3. Neatļaut J. P. nodot apakšnomā rezerves zemes fondā iekļautu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 1029 (0,61 ha), kura ir iznomāta ar nosacījumu par iespēju
vienpusēji lauzt nomas līgumu pēc likuma par rezerves zemes fonda zemju stāšanos
spēkā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

19. §
Par adreses dzēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka beidzis pastāvēt adresācijas objekts - būves ar kadastra apzīmējumiem
60920040072001,
60920040072002,
60920040072003,
60920040072004
un
60920040072005, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Dzēst adrešu reģistrā adresi “Kundziņi”, Krasnopole, Šķaunes pag., Dagdas nov.,
adreses kods 102728558.
20. §
Par Dagdas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 05.09.2016. lēmumu
Nr.10216 “Par saskaņojumu Dagdas novada Dagdas pilsētas zemes komisijas darbības

izbeigšanai” un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta
otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Dagdas novada Dagdas pilsētas zemes komisijas darbību.
21. §
Par nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
izsoles rezultātiem un pirkuma līguma slēgšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Ņemot vērā 2017.gadā 30.janvārī notikušās nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā izsoles rezultātus un nosolītās summas samaksu, kā arī pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 30.janvārī notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma
“Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā pārdošanu SIA „Ceļapriedes”, reģistrācijas
Nr.42403020106, juridiskā adrese: Robežu iela 13A-3, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes
nov., LV-4601, par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 10 670,00 (desmit tūkstoši seši
simti septiņdesmit euro, 00 euro centi).
2. Noslēgt nekustamā īpašuma “Kāpas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā pirkuma līgumu
ar SIA „Ceļapriedes”.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.

22. §
Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos nomas tiesību izsoli
/Ziņo I.Pauliņš/
Dagdas novada pašvaldībā 2017.gada 1.februārī ir saņemts iesniegums par ēkas Miera
ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā iznomāšanu veikala ierīkošanai. Ēkas
kopējā platība ir 168,10 m2, ēka atrodas uz zemesgabala ar kopējo platību 0,1 ha, zemesgabala
kadastra apzīmējums 6090 001 3422. Minētais nekustamais īpašums ir piekritīgs pašvaldībai
un atrodas Dagdas novada pašvaldības 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” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis),
„pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts
A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Rīkot nekustamā īpašuma – ēkas, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala
adresē 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. Noteikt, ka 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:
Aivars PLOTKA – Domes deputāts;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.
6. Publicēt paziņojumu par ēkas Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā,
nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
7. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu.

23. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Ūzoleņi”
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka ar SIA “Ūzoleņi”, reģ. Nr.41503050536, juridiskā adrese:
“Dižskabarži”-7, Vecdome, Dagdas nov., noslēgtais līgums par telpu nomu Dagdas pagasta
Tautas bibliotēkas darbības nodrošināšanai izbeidzas š.g. 28.februārī un aprīlī plānota
bibliotēkas akreditācija, lai nodrošinātu Dagdas pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas
pakalpojumu, kā to paredz MK 07.08.2001. noteikumi Nr.355 “Vietējās nozīmes bibliotēku
tīkla darbības noteikumi”, un publiskā interneta pieejamību, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa,
R.Nipers, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), „atturas” – 1
(A.Arnicāns), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti A.Viškurs,
S.Viškure, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt līgumu ar SIA „Ūzoleņi”, par telpu Nr. 9., 19., 20., 21., 23., ar kopējo platību
62,20 m², pēc adreses: „Šūpoles”, Ozoliņi, Dagdas pag., nomu līdz 2017.gada
31.decembrim uz iepriekšējiem nosacījumiem – maksa 2,00 EUR/m² (t.sk. PVN) mēnesī,
kurā iekļauta maksa par elektroenerģiju, telpu apkuri, ūdensvada un kanalizācijas
lietošanu, ēkas ārējās teritorijas kopšanu.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt vienošanos par telpu nomas
līguma pagarināšanu ar SIA „Ūzoleņi”.

24. §
Par grozījumiem domes 19.01.2017. lēmumā
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām”

/Ziņo I.Pauliņš, S.Viškure/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumu “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (sēdes prot.Nr.1, 3.§) tika nolemts apstiprināt
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā 14,41 EUR/m³ bez PVN, ar
2017.gada 1.martu līdz 2017.gada 31.decembrim, kurā proporcionāli ir iekļauta dabas resursa
nodokļa starpība 0,42 EUR/ m³ ((2x2.08)/10) par 2017.gada janvāra un februāra mēnešiem.
2017.gada 14.februārī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “Clean R“ vēstule par
piemērojamo koeficientu sadzīves atkritumu apglabāšanai (Pašvaldības reģ.Nr.31.5.3/17/183), kurā Dagdas novada pašvaldībai sniegta informācija par to, ka no 2017.gada
1.janvāra atkritumu poligona apsaimniekotājs dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu
pieņemšanu piemēros koeficientu 0.75, kas atbilst attiecībai starp poligonā pieņemto
atkritumu un poligonā apglabāto atkritumu daudzumam. Līdz ar to, apsaimniekotājs lūdz
noteikt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu no 2017.gada 1.janvāra 12,99 EUR
apmērā, bez PVN, par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības
domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
izmaiņām” (sēdes prot.Nr.1, 3.§) un apstiprināt jaunu maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem Dagdas novada administratīvajā
teritorijā.
Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un 40.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Dagdas novada
pašvaldības domes 26.10.2011. saistošo noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dagdas novadā” 20.punktu, kā arī starp Pasūtītāju un Apsaimniekotāju
noslēgtā Līguma 3.4. un 3.6.punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova,
I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” –
3 (A.Arnicāns, A.Plotka, R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (sēdes prot.Nr.1, 3.§) un izteikt to šādā
redakcijā:
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dagdas novadā 13,21 EUR/m³
bez PVN, ar 2017.gada 1.martu līdz 2017.gada 31.decembrim, kurā proporcionāli ir
iekļauta dabas resursa nodokļa starpība 0,22 EUR/ m³ ((2x1.08)/10) par 2017.gada janvāra
un februāra mēnešiem.
2. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai nodrošināt informācijas publicēšanu
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā
www.dagda.lv un izlikt redzamā vietā Dagdas novada pašvaldības administrācijas un
pagastu pārvalžu ēkās.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – izpilddirektors.
25. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
25.1. par Domes 19.05.2016. lēmuma par dzīvokļa izīrēšanu B. B. atcelšanu
Sakarā ar to, ka B. B. nav noslēgusi telpu īres līgumu uz dzīvokli Bērzu ielā 3-12,
Porečje, Bērziņu pagastā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atcelt Dagdas novada domes 2016.gada 19.maija lēmuma „Par dzīvokļu jautājumu
izskatīšanu” (protokols Nr.6, 12.§) 12.1.punktu – dzīvokļa izīrēšana B. B. .
25.2. par īres līguma pagarināšanu M. F.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 7.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu M. F., 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt M. F. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1 – 16, Asūnē līdz 2018.gada
31.janvārim.
2. Uzlikt par pienākumu M. F. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Kalna iela 1-16, Asūne,
Asūnes pag., Dagdas nov.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar M. F..

25.3. par dzīvojamās platības izīrēšanu I. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 7.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu I. G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt I. G. pašvaldības dzīvokli Dagdā, Pļavu ielā 4 – 3 (1-istabas, bez ērtībām) uz 1
gadu – no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim.
2. Uzlikt par pienākumu I. G. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: “Pļavu iela 4-3, Dagda,
Dagdas nov.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.
G..

25.4. par dzīvojamās platības izīrēšana I. H.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 7.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu I. H., 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” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt I. H. pašvaldības dzīvokli Porečje, Bērzu ielā 3 – 12 (3-istabu, ar daļējām ērtībām)
līdz 2017.gada 30.septembrim.
2. Uzlikt par pienākumu I. H. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē: Bērzu iela 3-12,
Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar I. H..
26. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei
/Ziņo R.Azins/
Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures 22.02.2017. iesniegumu par ikgadējā
atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta
1.daļu un Dagdas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma
3.8.punktu, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma 19.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas”
– nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāi S.Viškure, A.Viškurs, R.Azins,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – septiņpadsmit kalendāra dienas – no 2017.gada 25.februāra līdz
13.martam (ieskaitot) – par darba laika periodu no 2016.gada 5.janvāra līdz 2017.gada
4.janvārim, un apmaksātu papildatvaļinājumu – divas darba dienas - no 2017.gada
14.marta līdz 15.martam (ieskaitot).
2. Noteikt, ka S.Viškures prombūtnes laikā – no 2017.gada 25.februāra līdz 15.martam
(ieskaitot) – Dagdas novada domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Domes
priekšsēdētāja vietnieks Raitis Azins.
27. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Ķepovas pagastā atsavināšanu
/Ziņo I.Pauliņš/
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Ziemeļi”, Neikšānos, Ķepovas pagastā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.60800010089, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs,
I.Gžibovska, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts,
V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.
4.

5.

Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ziemeļi”, Neikšānos, Ķepovas pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra Nr.60800010089, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 11,87 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ināra TUKIŠA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts.
Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Žanna AIŠPURE – Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja;
 Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Neikšānos, Ķepovas pagastā,
Dagdas novadā izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.

Sēdi slēdz plkst. 16:15.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2017.gada 24.februārī

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdes
protokolam Nr.3, 7.§

Nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 29, Dagdā
(poliklīnikas ēkā)
NOMAS MAKSAS APRĒĶINS
Saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”

Apzīm.

Mērv.

Tizm

EUR

x

A

EUR

17 432

4,47

1.1.1. elektroenerģijas izmaksas

A

EUR

3 060

0,79

1.1.2. ūdens un kanalizācijas izmaksas

A

EUR

650

0,17

1.1.3. telpu apkures izmaksas

A

EUR

10 420

2,67

1.1.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošana

A

EUR

720

0,18

1.1.5. materiālu (saimniecības preču) un ātri
nolietojama inventāra izmaksas

A

EUR

1 430

0,37

1.1.6. pārējās uzturēšanas izmaksas t.sk.:

A

EUR

1 152

0,29

82
260
130
480
200

0,02
0,07
0,03
0,12
0,05

11 792

3,03

7 125
1 140
780
780
1 245
722

1,83
0,29
0,20
0,20
0,32
0,19

Nr.
1.
1.1.

Rādītājs

Plānotie
Plānotie
izdevumi
izdevumi
2017.gadā uz 1m2/mēn.

TIEŠĀS IZMAKSAS*1 t.sk.:
Īpašuma uzturēšanas plānotās izmaksas
t.sk. materiālu un ātri nolietojamā
inventāra izmaksas gadā

Venden ūdens
UG sistēmu apkope, uzpilde, pārbaude
deratizācija
paklāju noma
teritorijas uzturēšana

x

Darba alga apkopējām, sētniekam un
citam tieši iesaistītam personālam t.sk.
apkopējas (1,5 slodz. x 380 x 12,5 mēn.)
sētnieks (0,25 slodz. x 380 x 12 mēn.)
santehniķis (0,15 slodz. x 400 x 13 mēn.)
remontstrādnieks (0,15 slodz. x400 x13 mēn.)
elektriķis (0,15 slodz. x 664 x 12,5 mēn.)
medreģistrators (0,15 slodz. X 385x 12,5 mēn.)

Baps

1.3.

VSAOI no darba algas – 23,59 %

Baps

EUR

2 782

0,71

1.4

Izdevumi plānotajiem kārtējiem un
kapitālajiem remontiem

N

EUR

1 500

0,39

Tizm

EUR

33 506

1.2.

TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:

EUR

8,60

Ēkas iznomājamo telpu kopējā platība
(poliklīnikas kopējā platība 516,37 m2 ,
t.sk. koplietošanas telpu platība -191,75 m2)

NĪpl

m2

Tiešās izmaksas uz 1 m2 (Tizm/Nīpl):

X

EUR/m2

324,62

103,22

8,60

gadā/mēn.

2.
2.1.

3.

NETIEŠĀS IZMAKSAS *2:
Administratīvie izdevumi uz 1 m2

TELPU NOMAS MAKSA KOPĀ:
(Tiešās izmaksas + Netiešās izmaksas uz 1m2)

Nizm

EUR

x

x

x

EUR/m2

4,78

0,40

x

EUR/m2

108,00

9,00

gadā/mēn.

gadā/mēn.

*1 Tiešās izmaksas (Tizm) = A + Baps + N
*2 Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā (Nizm) = Adm x k / Kpl
(iestādes plānotie administratīvie izdevumi kopā t.sk. pamatlīdzekļu nolietojums x
koeficients / iznomātāja pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu kopējā platība)

Aprēķins: 124 910 x 0,132/ 3451,67 = 4,78 euro/m2 gadā
Koeficienta aprēķins: 76 762 / 581 460 = 0,132
(pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku - apkopēju, sētnieka, santehniķa, galdnieka,
remontstrādnieka, saimniecības pārziņa, elektriķa plānotā atlīdzība gadā /
iestādē plānotā atlīdzība 2017.gadā kopā)

Nomas maksa mēnesī = ((Tizm / Nīpl + Nizm) x IZNpl) / 12,
kur IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
Aprēķinu sagatavoja:
VSPC “Dagda” galvenā grāmatvede
Vivina Geikina tel.65681580
Pašvaldības ekonomiste
Ināra Tukiša, tel.65681715

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors

I.Pauliņš

APSTIRPINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 8.§)

Dagdas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadale 2017.gadam
(sadalījumā pa teritoriālajām vienībām)
(K=1,3)

Nr. Teritoriālā vienība (pilsēta, pagasti)
1

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

2

(K=1,3)

(K=1)

Ceļi (km)

Ielas (km)

A grupas ceļi
(km)

B grupas ceļi
(km)

C grupas ceļi
(km)

Koriģētie km
(piemērojot
koeficientus)

3

4

5

6

7

8

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

73,292

3,702

23,83

32,45

13,31

77,559

56,320

0

50,74

5,58

0

71,542

29,487

3,287

21,52

2,42

2,26

36,251

35,050

2,97

21,65

0

10,43

39,307

21,590

2,22

19,37

0

0

28,067

84,750

0

52,77

12,53

19,45

94,746

49,883

1,263

43,4

0

5,22

61,716

36,560

0

17,57

3,53

15,46

37,193

54,090

2,94

38,64

7,17

5,34

64,962

48,270

0

23,16

6,65

18,46

49,680

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

489,292

16,382

312,65

70,33

89,93

561,023

19,008

19,008

508,300

35,390

312,650

70,330

89,930

Pavisam KOPĀ:
Sagatavoja: I.Tukiša, 6 5681715

sadale (EUR)

01.01.2017. (EUR)

Līdzekļi
2017.gadam
KOPĀ:

9

10

11

(K=0,7)

2017.gada līdzekļu Līdzekļu atlikums uz

24 369
22 478
11 390
12 350
8 819
29 769
19 391
11 686
20 411
15 609

389
9 838
337
3 915
-470
-5 789
4 680
7 765
3 223
4 729

24 758
32 316
11 727
16 265
8 349
23 980
24 071
19 451
23 634
20 338

176 272
141 017
35 254

28 617
-17 605
17 158
-3 622

204 889
123 412
52 412
-3 622

352 543

24 548

377 091

* - saskaņā ar 29.12.2016. pavadzīmi Nr.R16120516 iegādātās ceļa zīmes pa teritoriālajām vienībām tiks sadalītas 2017.gadā.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRNĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 9.§)

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2016.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2017.
( saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")

Vispārējās izglītības iestādes
Nr.

EKK

1

2

1.

1000

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2016.gadā (EUR):

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Asūnes
pamatskola

Šķaunes
pamatskola

Konstantinovas
sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

183 759,19

67 094,16

28 694,67

49 711,68

61 440,00

33 454,95

35 400,25

230 846,83

61 746,17

64 276,51

ATLĪDZĪBA:

1.1.

1100 atalgojumi (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas un naudas balvas (EKK

1.2.

1200 naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem

1148), un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170),
darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI no prēmijām un
(EKK 1170))

2.

2000

2100 mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot ārvalstu

2.2.

2200 pakalpojumu samaksa

2.4.
3.
3.1.

mācību, darba un dienesta komandējumus, darba braucienus ( EKK 2120));

2210

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darb. nodrošināšanu saist.izdevumi

2240

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

īres un nomas maksas (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262))

2300 krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā - kodā 5000:

2310

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2320

kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322))

2340

zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2360

valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2370

mācību līdzekļi un materiāli

2400 Grāmatas un žurnāli
5000

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA:

5233 Bibliotēku fonds

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

Ezernieku

PII

Andrupenes PII
"Avotiņš"

147 832,89

52 566,25

23 217,68

39 221,13

49 579,00

26 644,63

26 239,48

184 512,10

49 428,22

49 313,08

35 926,30

14 527,91

5 476,99

10 490,55

11 861,00

6 810,32

9 160,77

46 334,73

12 317,95

11 632,91

126 030,78

PRECES UN PAKALPOJUMI:

2.1.

2.3.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Dagdas
vidusskola

37 161,38

17 675,10

18 063,41

16 735,00

13 185,18

7 025,72

97 328,67

12 937,19

6 985,32

749,20

348,30

110,50

83,72

60,00

0,00

0,00

139,10

24,00

109,90

103 844,37

15 979,74

13 184,55

8 062,79

9 157,00

7 394,14

3 269,67

78 116,08

7 802,92

4 977,11

2 732,90
62 098,95

2 320,45
7 465,24

1 405,01
4 930,82

304,26
3 472,91

618,00
3 289,00

2 035,99

1 503,06

1 309,11

2 596,45

36 264,24
33,88
678,41

4 545,83
54,35
90,81

5 146,39
0,00
393,22

1 689,17
0,00
0,00

20 962,73

20 645,36

4 380,05

9 851,35

869,72
3 267,45

840,74
1 778,13

2 008,00

415,85

329,78

3 242,00
0,00
0,00

2 841,12
0,00
0,00

219,50
0,00
101,52

7 343,00

5 726,04

3 756,05

1 324,47
43 392,74

666,06
2 896,54

244,26
3 296,31

1 394,19

305,96

527,96

31 841,88
32,28
130,52

3 268,65
0,00
665,71

908,58
0,00
0,00

19 073,49

5 110,27

1 898,31

6 450,14

8 608,87

936,87

1 380,84

1 019,00

701,49

1 495,77

5 604,07

1 450,84

459,36

25,00

6 197,00

0,00

6 891,32

2 228,00

3 399,01

1 373,70

25,00

1 481,04

0,00

347,94

97,86

8,57

0,00

0,00

0,00

0,00

290,04

23,84

0,00

13 734,62

3 889,61

3 090,18

1 579,19

3 501,00

1 117,68

688,01

13 120,77

2 154,55

1 438,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,39

0,00

0,00

0,00

405,03
474,48

1 852,02
187,98

344,43

0,00
65,55

595,00
175,00

507,86
65,00

46,18
0,00

33,61
0,00

0,00
0,00

0,00

78,58

209,62

0,00

732,00

529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,58

209,62

0,00

0,00

732,00

529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

309 868,55

104 465,16

46 369,77

67 775,09

78 907,00

47 169,89

42 425,97

328 175,50

74 683,36

71 261,83

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2017.:

382

146

64

47

45

37

28

139

35

32

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

811,17

715,51

724,53

1 442,02

1 753,49

1 274,86

1 515,21

2 360,97

2 133,81

2 226,93

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2017. (EUR):

67,60

59,63

60,38

120,17

146,12

106,24

126,27

196,75

177,82

185,58

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdē
(prot. Nr.3, 10.§)

Dagdas novada pašvaldības EZERNIEKU pagasta pārvaldes
autobusa Mercedes Benz, Sprinter 308, valsts reģ. Nr. EJ 8603,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Laiks
Vietas nosaukums
(plkst.)
Ezernieki
06:55
07:28 - 07:30
Rundēni
07:36 - 07:38
Kleščova
07:46 - 07:48
Vertulova
07:52 - 07:53
Paholki
07:55 - 07:57
Ezernieki
08:04 - 08:05
Udrija
08:09 – 08:10
Andžāni
Ezernieki
08:15 – 15:30
15:34 – 15:35
Udrija
15:38 – 15:40
Andžāni
15:45 – 15:47
Ezernieki
15:57 – 15:59
Vertulova
16:08 – 16:10
Kleščova
16:25 – 16:27
Rundēni
Ezernieki
17:00
Papildreiss uz degvielas uzpildes staciju Dagdā (pēc nepieciešamības)

Kopējais dienas maršruta garums – 105 km (viens simts pieci kilometri).
Uz uzpildes staciju reiss notiek vidēji vienu reizi nedēļā pa maršrutu Ezernieki-DagdaEzernieki, reisa kopgarums 30 km.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.

Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

Pielikums
Ezernieku pagasta pārvaldes
autobusa Mersedes Benz , valsts reģ. Nr. EJ 8603,
maršruta shēma

1.punkts – Ezernieki
2.punkts – Rundēni
3.punkts – Kleščova

4.punkts – Vertulova
5.punkts – Paholki
6.punkts – Ezernieki

7.punkts – Udrija
8.punkts – Andžāni
9.punkts – Ezernieki
10.punkts – Dagdas (DUS
pēc nepieciešamības)

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdē
(prot. Nr.3, 10.§)

Dagdas novada pašvaldības EZERNIEKU pagasta pārvaldes
autobusa VW Crafter, valsts reģ. Nr. KM 2195,
maršruta grafiks darbdienās (izņemot skolēnu brīvdienās)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Laiks
Vietas nosaukums
(plkst.)
Udrija
06:40
06:45
Ezernieki
07:08 - 07:10
Šķaune
07:18 - 07:20
Muižnieki
07:23 - 07:25
Krasnapole
07:45 – 07:46
Ezernieki
07:50 – 07:52
Mortiņi
08:00 – 08:02
Patmalnieki
08:07 – 08:08
Vaišļi
08:13 – 08:15
Ezernieki
08:20 – 08:22
Baltā
08:24 – 08:25
Altinīki
Ezernieki
08:28 – 15:30
15:33 – 15:34
Altinīki
15:36 – 15:38
Baltā
15:45 – 15:47
Ezernieki
15:55 – 15:56
Vaišļi
16:01 – 16:02
Patmalnieki
16:10 – 16:12
Ezernieki
16:30 – 16:32
Krasnapole
16:38 – 16:40
Muižnieki
16:50 – 16:52
Šķaune
Udrija
17:20
Papildreiss uz degvielas uzpildes staciju Dagdā (pēc nepieciešamības)

Kopējais dienas maršruta garums – 180 km (viens simts astoņdesmit kilometri).
Uz uzpildes staciju reiss notiek vidēji vienu reizi nedēļā pa maršrutu Ezernieki-DagdaEzernieki, reisa kopgarums 30 km.
Pielikumā: Autobusa maršruta shēma uz 1 lapas.
Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs

J.Andžāns

Pielikums
Ezernieku pagasta pārvaldes
autobusa VW CRAFTER , valsts reģ. Nr. KM 2195,
maršruta shēma

1.punkts – Ezernieki
2.punkts – Šķaune
3.punkts – Muižnieki
4.punkts – Krasnopole

5.punkts – Ezernieki
6.punkts – Mārtiņi
7.punkts – Patmaļnīki
8. punkts – Vaišļi

9. punkts – Ezernieki
10.punkts – Baltā
11.punkts – Altinīki
12.punkts – Ezernieki
13.punkts – Dagda (DUS pēc nepieciešamības)

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 23.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 22.§)

Ēkas Miera ielā 22, Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā
nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2017.gada 23.februāra Dagdas novada pašvaldības domes
lēmumu „Par ēkas Miera ielā 22, Svarincos nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.3, 22.§).
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
2.1. Izsoles objekts ir ēka, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala Miera ielā 22,
Svarincos, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6090 001 3422.
2.2. Ēka (168,10 m2 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 (pieci euro).
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.
3.2. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret
Dagdas novada pašvaldību.
3.3. Pirms
izsoles,
lai
piedalītos
izsolē,
nomas
tiesību
pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā,
ieskaitot to Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526,
kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar
norādi “Par dalību ēkas Miera ielā 22, Svarincos nomas tiesību izsolē”.
3.4. 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.

3.5. 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 2017.gada 10.martam 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. 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. 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;
4.3.2. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona,
kurai nav paraksta tiesību;
4.3.3. 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 2017.gada 10.martam 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 izsoles 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 2017.gada 10.martā plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā
4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā.

6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents,
netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc
izsoles, un tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda
pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu
par viņa piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona
izsoles telpā nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka
izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu
ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un
īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz
izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu
izsolei un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto
izsoles nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas
neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī
nosauc izsoles soli.
6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas
tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas
sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem
nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto
augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību 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.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure

