LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 15

2017.gada 25.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:15.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
9 deputāti: Aivars Trūlis, Olga Golube, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars
Plotka (līdz plkst. 15:55), Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Viktors Krūmiņš (no plkst.15:35).
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
izpilddirektors Artjoms Gekiš; sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle; ekonomiste Ināra Tukiša;
ceļu meistars Aivars Belkovskis; sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa;
datorspeciālists Gints Runis.
Mūzikas un mākslas skolas direktore Lolita Beitāne.
Nepiedalās –
6 deputāti: Sandra Viškure (slimības dēļ), Raitis Azins (darba darīšanās), Irēna Gžibovska
(atvaļinājumā), Aleksandrs Gžibovskis (atvaļinājumā), Juris Kavuns (personīgo apstākļu
dēļ), Anatols Viškurs (darba darīšanās).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis iepazīstina ar sēdes darba kārtību – kopā 25 jautājumi un
ierosina apstiprināt to.
Atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada domes 2017.gada 25.oktobra sēdes darba kārtību ar 25
jautājumiem.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2017.gada janvārī-septembrī.
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
Par grozījumu Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
Par pašvaldības budžeta izpildi 2017.gada janvārī-septembrī.
Par Dagdas pensionāru biedrībai piešķirtā finansējuma mērķa maiņu.
Par finansējuma piešķiršanu Andzeļmuižas baznīcas remontam.
Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstā.

8. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem 2017.-2018.gada rudens-ziemas
periodā.
9. Par grozījumiem pašvaldības noteikumos “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
10. Par automašīnas LADA NIVA 4X4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli:
12.1. “Gruduļi”, Dagdas pagastā;
12.2. “Silavas”, Ezernieku pagastā.
13. Par pašvaldības īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā.
14. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
15. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Eksti” Andrupenes pagastā.
17. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
19. Par zemes nomas līguma grozīšanu.
20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
21. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
22. Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu.
23. Par zemes vienības platības precizēšanu.
24. Par adreses dzēšanu.
25. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
1. §
Par pašvaldības sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2017.gada janvārī-septembrī
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2017.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2017.gada 9 mēnešos:
1. No 2017.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 349 235,Dagdas novada Sociālais dienests 2017.gada 9 mēnešos izlietojis EUR 243 998,- jeb
69,87 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 140999,- jeb 80,30 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 18456,- jeb 52,58 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 84543,- jeb 59,32 %.
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti
EUR 110792,19 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 51 persona.
3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2017.gada 9 mēnešos izlietoti EUR
19007,80 aprūpējot dzīvesvietā 28 personas.
4. 2017.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 876 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 626 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī,

izvērtējot 13 mājsaimniecības, 29 personām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes)
statuss.
5. 2017.gada 9 mēnešos Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība
kopā sniegta 1570 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2307 personas.
6. 2017.gadā no gada sākuma pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas 27 pieaugušas
personas ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
2. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo E.Trūle/
2.1. par īres līguma pagarināšanu V. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 10.oktobra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. R., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. R. īres līgumu uz dzīvokli “Saulītes” 12 , Šķaunē līdz 2018.gada
30.aprīlim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. R..
2.2. par īres līguma pagarināšanu V. Z.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 10.oktobra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. Z., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. Z. īres līgumu uz dzīvokli “Palejas” 1, Ezerniekos līdz 2018.gada
30.novembrim.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar V. Z..
2.3. dzīvojamās platības izīrēšana S. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 10.oktobra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu S. V., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt S. V. pašvaldības dzīvokli “Celiņi” 16, Šķaunē (2-istabu) uz 1 gadu – līdz
2018.gada 31.oktobrim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt telpu īres līgumu ar S. V..
3. §
Par grozījumu Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
/Ziņo L.Beitāne/
Sakarā ar izmaiņām Dagdas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu
īstenošanā – izslēgta izglītības programma 20V 212 03 1 – Pūšaminstrumentu (trompetes)
spēle, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, O.Golube, V.Nipere, R.Nipers, I.Plesņa, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumu Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. /Pielikumā/
Ieradās deputāts V.Krūmiņš.
4. §
Par pašvaldības budžeta izpildi 2017.gada janvārī-septembrī
/Ziņo I.Tukiša/
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpilde janvārī – septembrī (Pielikumā
pārskats):
- budžeta ieņēmumu daļā – 7 254 735 EUR jeb 74,79 %, t.sk. atlikums gada sākumā 245
273 EUR;
- budžeta izdevumu daļā – 6 816 529 EUR jeb 70,41 %;
- speciālā budžeta :
ieņēmumu daļā – 305 714 EUR jeb 53,99 %, t.sk. atlikums gada sākumā 32 636 EUR;
izdevumu daļā – 273 854 EUR jeb 49,57 %.
Sēdes vadītājs ierosina balsot par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildes janvārī – septembrī
pārskata apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: „par” – 4 (A.Trūlis, V.Nipere, I.Plesņa,V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” –
5 (O.Golube, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs).
Lēmums par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildes janvārī – septembrī pārskata
apstiprināšanu nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no
klātesošajiem domes deputātiem.
5. §
Par Dagdas pensionāru biedrībai piešķirtā finansējuma mērķa maiņu
/Ziņo I.Tukiša/

Sakarā ar Dagdas pensionāru biedrības lūgumu atļaut mainīt Dagdas novada domes
03.02.2017. sēdē piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķi – dalības maksa Latgales reģiona
pensionāru apvienībā EUR 150,- , aizstājot ar krāsainā printera un kārtridžu iegādi biedrības
darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra
noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Dagdas pensionāru biedrībai mainīt piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķi no
dalības maksa Latgales reģiona pensionāru apvienībā uz krāsainā printera un kārtridžu
iegāde piešķirtās summas EUR 150,00 apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus 09.02.2017. līguma Nr.DNP/4-1.5/17/15
1.pielikumā parakstīšanai.
6. §
Par finansējuma piešķiršanu Andzeļmuižas baznīcas remontam
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes iesniegumu ar
lūgumu piešķirt finansējumu neparedzēto remontdarbu veikšanai projekta “Svētā Jāņa
Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”
īstenošanas ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7)punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada domes
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 2604 (divi tūkstoši seši simti četri euro) no pašvaldības 2017.gada budžetā
plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (kods 01.100) Andzeļmuižas baznīcas
neparedzēto remontdarbu veikšanai.
2. Noslēgt līgumu ar Andzeļmuižas draudzi par remontdarbu līdzfinansēšanu.
7. §
Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša, I.Plesņa/
Sakarā ar deputāta 20.10.2017. ierosinājumu un Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla
Dagdas novada darba grupas priekšlikumu par amata vienības “Sporta pasākumu
organizators” pārcelšanu no Izglītības, kultūras un sporta nodaļas uz Dagdas novada Sporta
skolu, kā arī Sporta skolas direktores piekrišanu, lai uzlabotu darba organizāciju un
pilnveidotu amata pienākumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāte V.Nipere, Dagdas novada domes NOLEMJ:

1. Ar 2017.gada 1.novembri veikt grozījumus Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu
sarakstā, izslēdzot no amatu saraksta amata vienību “Sporta pasākumu organizators” – 1
slodze.
2. Apstiprināt Izglītības kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstu ar grozījumiem no
2017.gada 1.novembra. /Pielikumā: Amatu saraksts ar grozījumiem no 01.11.2017./
3. Pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam organizēt grozījumu sagatavošanu Dagdas
novada Sporta skolas amatu sarakstā ar 2017.gada 1.novembri.
8. §
Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem
2017. – 2018. gada rudens – ziemas periodā
/Ziņo A.Belkovskis/
Lai novērstu pašvaldības autoceļu un ielu bojājumus klimatisko apstākļu dēļ,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā
aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 3.2., 12.2. punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām 2017. - 2018.

gada rudens – ziemas periodā no 01.11.2017. līdz 31.03.2018.
2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības

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

2.3. Asūnes pagasta teritorijā:
3-1 Kaitra – Ustje
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne
3-3 Meņģi – Račeva
3-4 Ferma – Ormija
03-4 Upes iela (Asūnes ciemā)
2.5. Dagdas pagasta teritorijā:
5-2 Ozoliņi – Sloboda

2.2. Andzeļu pagasta teritorijā:
2-1 Mamonova – Karaļi
2-2 Karaļi – Andzeļi
2-3 Artjomovka – Mamoni - Usači
2-4 Krauļi – Kromāni
2-5 Zigmaņi – Mamoni
2-6 Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki
2-7 Rešetnīki – Dukuļi
2-9 Artjomovka – Krivina
2-10 Kondraši – Froli
2 11 Krivina – Ličmurāni – Obiteļs
2-16 Lapi – Klismeti
2-17 Ruduški – Beitāni
2-18 Zigmaņi – Kuiki
2-20 Vamžuški - Gostiņi
2-22 Noglas – Bresingova
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš
2.4. Bērziņu pagasta teritorijā:
4-1 Punduri – Buraki – Andžāni
4-2 Porečje – Vidņeva – Rusecki
4-3 Porečje – Malcāni
4-4 Porečje – Nazari
4-8 Lastovki – Nazari
4-17 Moroziki – Morozovas vectic. kapi
2.6. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-8 Andžāni – Garaudži

5-5 Purpļi – Vecdome
5-6 Purpļi – Beitāni
5-8 Dižskābarži – Vecdome
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš
2.7. Konstantinovas pagasta teritorijā:
7-4 Aleksandrova – Skudriķi
7-5 Murāni – Aleksandrova
7-9 Eisaki – Konstantinova
7-11 Lemeši – Valteri
7-12 Eisaki – Sivergols
7-14 Sčedrati – Noviki
2.9. Svariņu pagasta teritorijā:
9-2 Svarinci – Pušča – Beresņi
9-4 Svarinci – Reiniki
9-5 Svarinci – Vilgerti – Reiniki
9-8 Skutulova - Rubinauci
9-9 Kromaniški – Putramniški
9-10 Spilukalns – Skutulova – Plutiški
9-21 Loci – Beresņu kapsēta

6-9 Poholki – Garaudži
6-15 Juguļi – Vaišļi
6-16 Patmaļnīki – Vaišļi
6-33 Juguļi – Gostiņi no 0,00 – 1,08 km
6-34 Pontogi – Cvikļi
2.8. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-1 Apaļi – Laizāni
8-2 Apaļi – Vorzova
8-3 Dinaborčiki – Madalāni
8-4 Lukšova – Misnikova
8-6 Neikšāni – L.Katriņiški
8-13 Katriniški – Neikšāni
8-14 Tukiši – Mazie Apali
2.10. Šķaunes pagasta teritorijā:
10-1 Zamšoviki – Zeiļeva – Novički
10-2 Krasnopole – Malcāni
10-3 Līvānu māju pievedceļš
10-8 Krasnopole – Ostrovski – Brici
10-10 Svariņu ceļš – viensēta „Patmaļi”
10-11 Vujenki – Mači – Kožanki
10-12 Mači-Tīmaņi
10-16 Šķaune - Poliščina
10-17 Landskorona – Valsts meža robeža
10-18 Landskorona – Attīrīšanas iekārtas
10-20 Malcāni Rubuļu kapi
10-21 Oļšaniki – Mazurovas kapi
10-23 Novički – Davidenki
10-29 Kiseļova – Rubuļi
10-30 Novički – Zlidniki

3. Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to
garumā:
3.1. Ezernieku pagasta teritorijā:
6-30 Jurkova - Madaras
6-33 Juguļi – Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km
6-41 Aksjonova – Basaligi
6-48 Ezernieku skolas pievedceļš,
3.2. Ķepovas pagasta teritorijā:
8-8 Apaļi – Meļķeri
8-9 Katriņiški – Barinauci
4. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības
autoceļiem visā to garumā:
4.1. Svariņu pagasta teritorijā:
9-12 Muraniški – Spogeva.
5. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā:

5.1. Ezernieku pagasta teritorijā:

6-10 Poholki – Eisaki – Mortiņi
6-11 Šusti – Mortiņi;
6-13 Šusti – Makeiki;
6-14 Makeiki – Zeļonka,
6-19 Egļova – Primisļi;
6-22 Primisļi – Ludzglova;
6-27 Altinīki – Ostravļani;
6-35 M.Žogotova – Pustoška
5.2. Svariņu pagasta teritorijā:
09-1 Skolas iela Svarincu ciemā.
6. Atbildīgajiem par autoceļu uzturēšanu nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu uz
augstākminētajiem pašvaldības autoceļiem un veikt regulāras ierobežojumu ievērošanas
pārbaudes.
7. Pašvaldības ceļu meistaram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
8. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus
pirms noteiktā termiņa beigām, ja klimatiskie apstākļi to atļauj.
9. Publicēt paziņojumu par satiksmes ierobežojumiem pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Dagdas Novada Ziņas” un tīmekļvietnē www.dagda.lv.
9. §
Par grozījumiem pašvaldības noteikumos “Par Dagdas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar ierosinājumu veikt grozījumus Dagdas
novada domes 2014.gada
21.oktobra sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Krūmiņš), Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Apstiprināt grozījumus Dagdas
novada domes
2014.gada 21.oktobra sēdē
apstiprinātajos noteikumos „Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”. /Pielikumā/
2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos stājas spēkā ar 2017.gada 1.novembri.
10. §
Par automašīnas LADA NIVA 4X4 izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ņemot vērā 2017.gada 17.oktobrī notikušās kustamās mantas – automašīnas LADA
NIVA 4X4 izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2017.gada 17.oktobrī notikušās izsoles rezultātus par kustamās mantas –
automašīnas LADA NIVA 4X4 – pārdošanu Sergejam Dubovskim, personas kods
141069-12110, adrese Ostrovi-7, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 euro centi) +
PVN.
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt kustamās mantas
– automašīnas LADA NIVA 4X4 – pirkuma līgumu.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
Aizgāja deputāts A.Plotka
11. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ž. G.
Izskatījusi G. G. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/17/705) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu Ž. G. adresē: Skolas iela 23, Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ž. G. adresē: Skolas iela 23, Porečje, Bērziņu
pagasts, Dagdas novads
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
12.1. “Gruduļi”, Dagdas pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 24.08.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Gruduļi”, Dagdas pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.13, 10.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
nosacīto cenu EUR 4 700,- (četri tūkstoši septiņi simti euro). /Novērtēšanas akts protokola
pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.

12.2. “Silavas”, Ezernieku pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 28.09.2017. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma ”Silavas”, Ezernieku pagastā atsavināšanu” (sēdes prot.Nr.14, 15.§), iepazinusies ar
Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles
komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas
novadā nosacīto cenu EUR 4 900,- (četri tūkstoši deviņi simti euro). /Novērtēšanas akts
protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas
novadā izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
13. §
Par pašvaldības īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā
/Ziņo V.Masjuks/
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6050 001 0106, Bērziņu pagastā
Sakarā ar zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 6050 001 0106 Bērziņu pagastā, saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Reģistrēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 001 0106
(~6,3 ha) Bērziņu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības
2017.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
3. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam.
14. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
14.1. “Stanislavi” Dagdas pagastā

Izskatot zemnieku saimniecības ”Zaļmuiža”, reģistrācijas Nr.45901001576, juridiskā
adrese “Zaļmuiža”, Murāni, Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts
28.09.2017.) par īpašuma “Stanislavi” 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 un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Stanislavi”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 002 0050, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Stanislavi” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
6054 002 0100 (1,7 ha) un 6054 002 0051 (1,0 ha) nosaukumu “Pulkstenīši”, mainot tiem
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme uz mežsaimniecības
zemi, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
14.2. “Iegātņi” Dagdas pagastā
Izskatot Ē. U. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.10.2017.) 2017.gada 28.septembra
kopīpašuma sadales līgumu par īpašuma “Iegātņi” 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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Iegātņi”, Dagdas pagastā, kadastra Nr.6054 002 0010, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Iegātņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
002 0122 (4,0 ha) nosaukumu “Nākotnes”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no lauksaimniecības zeme uz mežsaimniecības zemi, kods 0201 un zemes gabalam
ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0196 (7,4 ha) nosaukumu “Nākotnes”, saglabājot tam
iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
14.3. “Atmas” Konstantinovas pagastā
Izskatot N. L. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.10.2017.) par īpašuma “Atmas”
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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist zemes īpašuma “Atmas”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 003 0014,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Atmas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076
003 0015 (2,0 ha) nosaukumu “Volkmaņi”, mainot tam nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no lauksaimniecības zeme uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.
3. Piešķirt no īpašuma “Atmas” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076
003 0016 (2,2 ha) nosaukumu “Aizpurvi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
14.4. “Zvirgzdu kalni” Ezernieku pagastā
Izskatot SIA “Starks Invest”, reģistrācijas Nr.40203084322, kuru uz pilnvaras pamata
pārstāv Ilya Krasners, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.10.2017.) par īpašuma “Zvirgzdu
kalni” 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Zvirgzdu kalni”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 006 0117,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Zvirgzdu kalni” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumu 6056 006 0152 (5,81 ha) un 6056 006 0153 (1,36 ha) nosaukumu “Miglas”,
saglabājot tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
15. §
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot L. Č. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.10.2017.) un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt īpašumam ar kadastra Nr.6042 003 0152 Andrupenes pagastā nosaukumu
“Monikas”.
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Eksti” Andrupenes pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot A. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 03.10.2017.) un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likumu un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505
"Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Eksti”, Andrupenes pagastā, sadalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0044 divos zemes gabalos – 7,1 ha un
3,2 ha platībā.
2. Veikt projekta izstrādi, pamatojoties uz zemes gabala robežu plānu.
3. Izdarot instrumentālu uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikumā:
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0044 sadales shēma uz vienas
lapas.
17. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
17.1. S. K. Andrupenes pagastā
Izskatot S. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt S. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0312 (4,72 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 S. K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.2. J. V. Andrupenes pagastā
Izskatot J. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0516 (1,1 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 J. V..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.3. A. S. Andrupenes pagastā
Izskatot A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 11.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. S. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0348 (0,8 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. S..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.4. A. B. Andrupenes pagastā
Izskatot A. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0093 (2,5 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. B..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.5. V. K. Andrupenes pagastā
Izskatot V. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt V. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0072 (0,2 ha) ēku uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar V. K..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.6. J. K. Andrupenes pagastā
Izskatot J. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.10.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0182 (0,7 ha) un 6042 005 0118 (0,1 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 J. K..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
17.7. K. Z. Ezernieku pagastā
Izskatot K. Z. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.09.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt K. Z. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056 006 0108 (0,7 ha) un 6056 006 0190 (3,6 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
K. Z..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.8. V. V. Ezernieku pagastā
Izskatot V. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. V. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0025 (daļu no z.g. 3,4 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
V. V.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.9. A. I. Ezernieku pagastā
Izskatot A. I. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. I. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0107 (1,9 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. I..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.10. A. P. Dagdas pagastā
Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.10.2017.) 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6054 005 0224 (1,3 ha), 6054 005 0080 (1,5 ha) un
6054 005 0160 (1,8 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Dagdas novada izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
17.11. A. P. Ezernieku pagastā

Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.10.2017.) 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgiem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0185 (6,2 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 11,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu ar
A. P..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
18. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
18.1. J. L. Ķepovas pagastā
Izskatot J. L. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 02.10.2017.) 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt J. L. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0135 (1,2 ha) Ķepovas pagastā.
18.2. A. P. Dagdas pagastā
Izskatot A. P. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 19.10.2017.) 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt A. P. zemes nomas tiesības ar 31.12.2017. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0164 (2,23 ha) Dagdas pagastā.
19. §
Par zemes nomas līguma grozīšanu
/Ziņo V.Masjuks/
19.1. ar Ž. B. Andrupenes pagastā
Izskatot Ž. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.10.2017.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt grozījumus ar Ž. B. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.7-2/14/19 uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 002 0062, samazinot platību no 6.4
ha uz 0.25 ha.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt vienošanos par
grozījumiem zemes nomas līgumā ar Ž. B..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
19.2. ar Z. V. Ezernieku pagastā
Izskatot Z. V. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 19.10.2017) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt grozījumus ar Z. V. 2012.gada 25.jūnijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.118 uz
pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0055, samazinot
platību no 5,0 ha uz 2,0 ha lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt vienošanos par
grozījumiem zemes nomas līgumā ar Z. V..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
20. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
20.1. ar R. B. Ķepovas pagastā
Izskatot R. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.08.2017.) 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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt R. B. zemes nomas tiesības no 01.11.2017. līdz 31.12.2022. uz 0,2 ha (daļa no
z.g.) lielu platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080
004 0209 lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar
R. B..

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
20.2. ar A. K. Konstantinovas pagastā
Izskatot A. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.10.2017.) 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” – 7 (I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Trūlis), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt A. K. zemes nomas tiesības no 01.11.2017. līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai
piekritīgiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6076 004 0126 (0,52 ha), 6076
004 0201 (0,8 ha), 6076 004 0397 (0,34 ha), 6076 004 0287 (0,15 ha), 6076 004 0187 (2,8
ha), 6076 005 0193 (2,1 ha) un no 01.11.2017. līdz 31.12.2018. uz rezerves zemes fonda
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 004 0473 (0,5 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar A. K..
4. Noteikt kā līgums noslēdzams mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
5. Lēmumu nosūtīt A.K. uz iesniegumā norādīto adresi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
21. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
zemes gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai:
Nr.
p.k.

Pagasts

1

Andrupenes pagasts

2

Andrupenes pagasts

3

Andrupenes pagasts

4

Andrupenes pagasts

5

Bērziņu pagasts

Zemes vienības statuss
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
pašvaldībai piekritīga

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Platība

6042 004 0151

1,0 (daļa no z.g.)

6042 007 0162

0,59

6042 006 0257

0,8

6042 002 0062

6,15 (daļa no z.g.)

6050 004 0184

1,5

6

Bērziņu pagasts

7

Dagdas pagasts

8

Svariņu pagasts

9

Svariņu pagasts

zeme
pašvaldībai piekritīga
zeme
rezerves zemes fonds
pašvaldībai piekritīga
zeme
zeme zemes reformas
pabeigšanai

6050 004 0390

0,9

6054 001 0164

2,23

6090 001 3375

2,9

6090 001 0228

1,18

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2017.gada
17.novembrim.
22. §
Par zemes vienību robežu un platību grozīšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar to, ka kadastra kartē iezīmēto platību robežas neatbilst faktiskai
izmantošanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 ”Kadastra objektu reģistrācijai un kadastra datu aktualizācijai noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ķepovas pagasta zemes vienību savstarpējās robežas un noteikt tām sekojošas
platības:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0276 – no 7,0 uz 6,5 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0237 – no 7,0 uz 7,7 ha.
Pielikumā: Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0276 un 6080 004 0237 robežu
pārkārtošanas shēma uz vienas lapas.
23. §
Par zemes vienības platības precizēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Sakarā ar to, ka kadastra kartē iezīmēta platību neatbilst uzmērītai platībai tā jāprecizē
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ”Kadastra
objektu reģistrācijai un kadastra datu aktualizācijai noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Precizēt Dagdas pagasta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0211 platību
– 1,48 ha.
24. §
Par adreses dzēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot S. M.-P. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.10.2017.) par adreses Brīvības
iela 5-1, Dagda dzēšanu sakarā ar to, ka rekonstrukcijas rezultātā tika veikta dzīvokļu Dagdā,
Brīvības ielā 5-1 un Brīvības ielā 5-2 apvienošana un beidzis pastāvēt adresācijas objekts,

pamatojoties uz Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 25.1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Dzēst no Adrešu reģistra adresi Brīvības iela 5-1, Dagda, Dagdas nov., adreses kods
115346872.
25. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
/Ziņo A.Gekišs/
-

-

-

-

Pabeigta Dagdas tautas nama teritorijas rekonstrukcija. Pašlaik notiek dokumentu
sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
Ir uzsākta auto stāvlaukuma izbūve VSPC “Dagda” teritorijā. Darbi uzsākti ar
novēlošanos, jo uzvarējusī firma noteiktajā laikā nav parakstījusi līgumu, līdz ar to
būvdarbus veiks nākamais pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Laika ir atlicis maz, jo projekta realizācijas termiņš ir š.g. decembris.
Dagdas vidusskolā daļēji nomainīta apkures sistēma, kura sākuma darbībā ir attaisnojusi
veiktos uzlabojumus.
Netika pārdota automašīna Hyundai Sonata, jo pretendents, kurš bija pieteicies, pēc
mašīnas apskates atteicās to pirkt. Tā kā atsavināt neizdodas, tad automašīna tiks nodota
metāllūžņos.
Informē par Šķaunes daudzdzīvokļu mājas avārijas stāvoklī esošajiem balkoniem. Ir
projekts to pārbūvei par kopējo summu ~ 25000 eiro. Mājas uzkrājuma fonds nav liels,
pārsvarā pašvaldības dzīvokļi, ir daudz parādnieku, kā arī neapdzīvotu dzīvokļu. Mājas
iedzīvotāji ir brīdināti par bīstamību atrasties uz balkoniem. Šogad darbus nav iespējams
veikt, jo nav brīvu līdzekļu. Darbi tiks plānoti uz nākamo gadu.
Tiek risināta katlu mājas Mičurina ielā 12A rekonstrukcijas projekta grozījumu
saskaņošana, kā arī nodošana ekspluatācijā, kas būtu jāizdara šogad.
R.Nipers rosina sniegt priekšlikumus nākamā gada budžeta veidošanai.
V.Stikuts rosina lemt jautājumu par novada skolu optimizāciju, kā arī izvērtēt Dagdas
pagasta bibliotēkas pastāvēšanas lietderību.

Sēdi slēdz plkst. 16 : 40.

Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2017.gada 30.oktobrī

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

DAGDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Reģ.Nr.90010347097, Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674;
tālr. 656 53260; e-pasts: muzika.maksla@dagda.lv
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdē
(protokols Nr.15, 3.§ )

Nr. 1

2017.gada 25.oktobrī

GROZĪJUMS
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas
NOLIKUMĀ
Dagdā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

Izdarīt Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumā šādu grozījumu:
Izslēgt Nolikuma III. nodaļas 13.punkta 13.2. apakšpunktu.

Direktore

Lolita Beitāne

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdē
(protokols Nr.15, 7.§ )

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, nodaļu un struktūrvienību
amatu saraksti un mēnešalgas
10. Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
amatu saraksts un mēnešalgas
ar grozījumiem no 2017.gada 1.novembra
Nr.

Amata vienības nosaukums

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.

Nodaļas vadītājs
Izglītības darba speciālists
Kultūras metodiķis
Skolotājs logopēds
Izglītības psihologs
Kopā:

1
1
1
0,5
0,6
4,1

Mēnešalga
(EUR)
950,750,720,680,680,-

Algas fonds
mēnesī (EUR)
950,00
750,00
720,00
340,00
408,00
3 168,00

* - ar 01.11.2017. no IKSN amatu saraksta izslēgta vakantā amata vienība
“Sporta pasākumu organizators” – 1 slodze.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

Mēnešalgu
grupa
12
7
7
-

APSTIRPINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdē
(protokols Nr.15, 9.§)
GROZĪJUMI NOTEIKUMOS

„Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmā daļas 2.punktu,
Darba likuma 53.pantu, 76.pantu un 130.pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 21.oktobra noteikumos „Par Dagdas
novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”,
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus :
1.1. Izteikt Noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“ 8. Komandējumu Latvijas Republikā jāsaskaņo: ”
1.2. Papildināt Noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“ 8.1 Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, domes deputātu,
pašvaldības izpilddirektora, iestāžu vadītāju, administrācijas darbinieku,
struktūrvienību vadītāju un darbinieku komandējumus uz ārvalstīm jāsaskaņo ar
Domes lēmumu. ”
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā ar 2017.gada 1.novembri.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdē
(protokols Nr. 15, 12.§, 12.1.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha,
kadastra apzīmējums 6054 004 0207.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.novembrī plkst.15.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00
(piektdienās līdz plkst. 15:00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 4 700,- (četri tūkstoši septiņi simti euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma „Gruduļi” izsoles nodrošinājums”.
12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja
norādītajā termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole
netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15:00).
14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu
par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

15. Izsoles norise:

izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;

ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;

solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;

pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;

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

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 25.oktobra sēdē
(protokols Nr.15, 12.§, 12.2.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”,
Ezernieku pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6056 003 0035, kopējā platība 3,22 ha, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6056 003 0153 (0,97 ha) un 6056 003 0154 (2,25 ha).
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.novembrī plkst.14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00
(piektdienās līdz plkst. 15:00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 4 900,- (četri tūkstoši deviņi simti euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
“Nekustamā īpašuma „Silavas” izsoles nodrošinājums”.
12.
Pirmpirkuma tiesības – Anfijai Leonovai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu.
13.
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša
laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā
termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota
un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no
plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15:00).
15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:

fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu
saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles
dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu;

juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu
saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par
Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu
statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu)
kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

16. Izsoles norise:

izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;

ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;

solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;

pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;

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

A.Trūlis

