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
Dagdā

Nr. 9

2018.gada 26.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, Juris
Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka,
Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
Izpilddirektors Artjoms Gekišs, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, sociālā dienesta
vadītājas vietniece Jolanta Zvidriņa, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa,
juriskonsults Jānis Stikuts, ekonomiste Ināra Tukiša, zemes lietu speciālists Juris Priluckis,
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas
sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Nepiedalās –
2 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ), Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ).
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā.
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
4. Par Dagdas novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2018.gada 1.pusgadā.
5. Par nodomu protokola noslēgšanu ar Sociālo pakalpojumu aģentūru.
6. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
7. Par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 1.pusgadā.
8. Par Aleksandrovas internātpamatskolas aprūpes pakalpojuma “atelpas brīdis” maksu.
9. Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksu.
10. Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu.
11. Par aizņēmumu projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanai.
12. Par aizņēmumu projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” īstenošanai.
13. Par pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja atalgojumu.
14. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli.
15. Par grozījumu pašvaldības 26.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā”.

16. Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā.
17. Par ārzemju braucienu saskaņošanu.
18. Par Dabas fonda projekta līdzfinansēšanu.
19. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
21. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
22. Par zemes gabala sadali un adreses piešķiršanu.
23. Par adreses likvidēšanu.
24. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
26. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
27. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
1. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā
/Ziņo J.Stikuts/
Sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu, 24.pantu un 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošos noteikumus
Nr.2018/4 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””.
/Saistošie noteikumi
Nr.2018/4 pielikumā/
2. Kancelejai nosūtīt Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošos noteikumus
Nr.2018/4 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2. §
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību –
SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo J.Stikuts/
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā
aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var
veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
Dagdas novada pašvaldība ir SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 100% kapitāla daļu
turētājs. SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas,
notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un dzīvojamo māju
apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas pilsētā un ūdensapgādes pakalpojumus Dagdas
pagastā.
Pašvaldības SIA „Dagdas komunālā saimniecība” darbības veidi atbilst no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošajiem uzdevumiem - ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana. Pašvaldības SIA
„Dagdas komunālā saimniecība” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktajiem gadījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto
daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu,
41.panta pirmo daļu, 45.panta trešo daļu, 46.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt pārvaldes uzdevumu Dagdas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību SIA „Dagdas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.45903000289, organizēt
patērētājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) Dagdas pilsētas teritorijā; ūdensapgāde
un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana Dagdas pagasta teritorijā,
nosakot pārvaldes uzdevuma deleģējuma termiņu 10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas
dienas.
2. Akceptēt sagatavotā deleģēšanas līguma projekta (Pielikumā uz 6 lapām) iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Pašvaldības kancelejai, pēc šī lēmuma pieņemšanas, lēmumu un deleģēšanas līguma
projektu, pirms tā parakstīšanas, nosūtīt VARAM saskaņošanai.
4. Pēc saskaņošanas VARAM pašvaldības juridiskajai nodaļai organizēt pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
5. Uzdot deleģēšanas līgumu pašvaldības vārdā parakstīt Dagdas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam A.Trūlim.
6. Pašvaldības kancelejai par pieņemto lēmumu informēt Dagdas novada pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība”.
7. Pašvaldības sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai informāciju par pieņemto
lēmumu un noslēgto deleģēšanas līgumu ievietot pašvaldības izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas” un pašvaldības interneta mājas lapā www.dagda.lv.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
3. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
K. B.
Izskatījusi Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldes iesniegumu
(reģ.Nr.3-2.5/18/691) par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu K. B. adresē: Apsīšu
mājas”-7, Kazimirova, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu K. B. adresē: “Apsīšu mājas”-7, Kazimirova,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par Dagdas novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu
2018.gada 1.pusgadā
/Ziņo J.Zvidriņa/
Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2018.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem nr.2017/10 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada
21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas
novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2018.gada 1.pusgadā:
1. No 2018.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 020,Dagdas novada Sociālais dienests 2018.gada 1.pusgadā izlietojis EUR 172 219,- jeb
45,08 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 84077,- jeb 42,04 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 11683,- jeb 29,65 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 76459,- jeb 48,42 %
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
pieaugušām personām izlietoti EUR 77 772,99 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 43
personas.
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
nepilngadīgām personām izlietoti EUR 2 925,37 un pakalpojumu saņēmusi 1 persona
(līdz maija mēnesim).
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2018.gada 1.pusgadā izlietoti EUR
10977,90 aprūpējot dzīvesvietā vidēji 19 personas.
5. 2018.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 702 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 471 mājsaimniecību (ģimeni), kā arī,
izvērtējot 31 mājsaimniecību, 57 personām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes)
statuss.
6. 2018.gada 1.pusgadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība
kopā sniegta 1260 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 1829 personas.
7. 2018.gada 1.pusgadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas vidēji 28 pieaugušas
personas ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.

8. 2018.gada 1.pusgadā 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā
kā vardarbībā cietusi pilngadīga persona par pašvaldības līdzekļiem.
Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas.
5. §
Par nodomu protokola noslēgšanu ar Sociālo pakalpojumu aģentūru
/Ziņo J.Zvidriņa/
Iepazinusies ar nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” (turpmāk tekstā
Aģentūra) piedāvājumu noslēgt sadarbības nodomu protokolu “Ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centra” izveidei Daugavpilī pakalpojuma īstenošanai visā Latgales reģionā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piekrist veidot sadarbību ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un noslēgt
nodomu protokolu par “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra” izveidi Daugavpilī.
Pielikumā: Nodomu protokola projekts.
6. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā
/Ziņo Ē.Čaplinskis; R.Nipers/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. un 30.pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2018/5 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam”. / Saistošie noteikumi Nr.2018/5 pielikumā/
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Kancelejai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
7. §
Par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 1.pusgadā
/Ziņo Ē.Čaplinskis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi
1.pusgadā:

1. Budžeta ieņēmumu daļā – 5 019 154 EUR jeb 51,74 %,
t.sk. atlikums gada sākumā 293 163 EUR.
2. Budžeta izdevumu daļā – 4 641 171 EUR jeb 47,92 %.
3. Speciālā budžeta :
3.1.ieņēmumu daļā – 364 215 EUR jeb 29,32 %,
t.sk. atlikums gada sākumā 23 663 EUR;
3.2.izdevumu daļā – 189 400 EUR jeb 15,32 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.
8. §
Par Aleksandrovas internātpamatskolas aprūpes pakalpojuma
“atelpas brīdis” maksu
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”
ietvaros Aleksandrovas internātpamatskolā ieviesto aprūpes pakalpojumu “atelpas brīdis”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu un
Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstituconalizācija”
īstenošanas noteikumi” 25.3.punktu, kas paredz “kompensāciju par "atelpas brīža"
pakalpojuma nodrošināšanu, nepārsniedzot 42 euro diennaktī”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt jaunā reakcijā ar 2018.gada 1.augustu Aleksandrovas internātpamatskolas
cenrādi aprūpes pakalpojuma
“atelpas brīdis” nodrošināšanai projekta
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.
2. Ar 2018.gada 31.jūliju zaudē spēku Dagdas novada pašvaldības domes 23.11.2017. sēdē
apstiprinātais Aleksandrovas internātpamatskolas cenrādis aprūpes pakalpojuma “atelpas
brīdis” nodrošināšanai projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā”.
Pielikumā: Pakalpojuma “atelpas brīdis” cenrādis uz 1 lapas.
9. §
Par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (V.Nipere), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Noteikt maksu 1.00 EUR/h + PVN 21% par Dagdas Mūzikas un mākslas skolas vienas
telpas (ar klavieru izmantošanu) Alejas ielā 15A, Dagdā lietošanu.
2. Pilnvarot skolas direktoru noslēgt telpu lietošanas līgumu.

10. §
Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu
/Ziņo I.Tukiša; V.Stikuts, R.Nipers, R.Azins, A.Gekišs/
Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 5 (V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2017.gadu var iepazīties
Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.
3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt
elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā.
11. §
Par aizņēmumu projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanai
/Ziņo I.Tukiša, A.Gekišs/
Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar LAD apstiprināto projekta tāmi sastāda EUR
42 726.65 t.sk. Publiskais finansējums – EUR 33 615.90 (90%) un Pašvaldības
līdzfinansējums EUR 9 110.75 (10% + sadārdzinājums). Projekta realizācijai saņemts avanss
no LAD EUR 6 723.18 (20 %) apmērā. Pēc projekta realizācijas tiks dzēsta aizņēmuma daļa,
kas izlietota projekta priekšfinansēšanai – EUR 26 893,- apmērā, atlikusī pašvaldības
aizdevuma daļa EUR 9 107 apmērā tiks atmaksāta 3 gadu laikā – līdz 2021.gada septembrim
ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2019.gada septembrim.
Lai nodrošinātu projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros,
saskaņā ar LAD Dienvidlatgales RLP 29.06.2017. Lēmumu par projekta iesnieguma Nr.1703-AL33-A019.2201-000006 apstiprināšanu, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru
rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem
Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī likuma “Par valsts
budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 36 000,- (trīsdesmit seši tūkstoši euro) apmērā
ELFLA līdzfinansētā projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanai:
1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi;
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2018.gada septembris;

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – 1 (viens) gads.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei līdz
01.08.2018.
12. §
Par aizņēmumu projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni”
īstenošanai
/Ziņo I.Tukiša, A.Gekišs, A.Plotka, A.Gžibovskis, V.Stikuts/
Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar projekta tāmi sastāda EUR 371 145,04 t.sk. Publiskais
(ESI fonda) finansējums 75%, VARAM – 5% un Pašvaldības līdzfinansējums - 10%
+sadārdzinājums. Pēc projekta realizācijas tiks dzēsta aizņēmuma daļa, kas izlietota projekta
priekšfinansēšanai – EUR 276 908,- apmērā, atlikusī pašvaldības aizdevuma daļa EUR 338
092 apmērā tiks atmaksāta 20 gadu laikā – līdz 2038.gada septembrim ar atlikto
pamatsummas maksājumu (EUR 17 794 gadā) līdz 2019.gada septembrim.
Lai īstenotu Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūvi projekta “Veselīga dzīve –
pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” (Healthy life - first steps in creating happy future) ietvaros,
piesaistot Eiropas Strukturālo un investīciju (ESI) fonda finansējumu mērķa “Eiropas
teritoriālā sadarbība” INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam ietvaros, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru rezultātus, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam”
14.panta 1.daļas 1.punktu un 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Kavuns,
A.Plotka, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē EUR 615 000,- (seši simti piecpadsmit
tūkstoši euro) apmērā Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūves īstenošanai ESI
fonda līdzfinansētā izglītības iestāžu investīciju projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi
radīt laimīgu nākotni” (projekta Nr.LLI-329) ietvaros:
1.1. aizņēmuma mērķi un sadalījums:
 ESI fonda līdzfinansētā projekta īstenošanai - EUR 330 974 t.sk. projekta
priekšfinansēšanas nodrošināšanai;
 pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta īstenošanai - EUR 284 026;
1.2. aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi;
1.3. vidējā termiņa aizņēmuma izņemšanas laiks un sadalījums pa gadiem:
 2018.gadā – EUR 400 000,-;
 2019.gadā – EUR 215 000.
1.4. atliktais pamatsummas maksājums – 1 (viens) gads.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei līdz
01.08.2018.

13. §
Par pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja atalgojumu
/Ziņo A.Gekišs; R.Nipers, A.Plotka/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā
ar Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 7.2. un
7.4.punktu, izvērtējot pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja tiešos amata
pienākumus un noteiktos papildu pienākumus, ņemot vērā iestādes vadītāja darba rezultātus,
noslogotību un viņa pakļautībā esošo darbinieku skaitu, salīdzinot viņa pašreizējo atalgojumu
attiecībā pret citu pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju atalgojumu, kas ir būtiski zemāks,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Stikuts, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (V.Nipere, R.Nipers), „atturas” – 3 (J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Noteikt ar 2018.gada 1.augustu pašvaldības iestādes
vadītājam mēnešalgu EUR 900,00.

„Pilsētsaimniecība”

14. §
Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
14.1. dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
otrās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2
(R.Azins, J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23,
Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 5.jūlija izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6009 900 0379, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 40%
no nosacītās cenas (EUR 400) un noteikt izsoles sākumcenu EUR 240,00.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
14.2. dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
otrās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2
(R.Azins, J.Kavuns), Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atzīt par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23,
Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 5.jūlija izsoli.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6009 900 0378, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 40%
no nosacītās cenas (EUR 500) un noteikt izsoles sākumcenu EUR 300,00.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp. /
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un
mājaslapā internetā www.dagda.lv.
15. §
Par grozījumu pašvaldības 26.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas
novadā”
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Dagdas novada pašvaldības 2011.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā”, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” 81.punktu, kas paredz, ka “Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir
viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā
pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.” un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošos noteikumus
Nr.2018/6 „Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un
izcenojumiem Dagdas novadā””. /Saistošie noteikumi Nr.2018/6 pielikumā/
2. Kancelejai nosūtīt Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošos noteikumus
Nr.2018/6 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Izgāja deputāts R.Nipers
16. §
Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā
/Ziņo A.Trūlis/
16.1. Zemes jautājumu komisijas sastāvā
Sakarā ar Jura Prilucka 12.07.2018. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Zemes
jautājumu komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atbrīvot Juri PRILUCKI no Zemes jautājumu komisijas locekļa amata ar 2018.gada
31.jūliju.
2. Ievēlēt Viktoru KISELEVSKI Zemes jautājumu komisijas sastāvā ar 2018.gada 1.augustu.
16.2. Zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā
Sakarā ar Jura Prilucka 12.07.2018. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Zemes nomas
tiesību izsoles komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Juri PRILUCKI no Zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja amata ar
2018.gada 31.jūliju.
2. Ievēlēt Valēriju MASJUKU par Zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāju ar
2018.gada 1.augustu.
16.3. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
Sakarā ar Jura Prilucka 12.07.2018. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Juri PRILUCKI no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja amata ar 2018.gada 31.jūliju.
2. Ievēlēt Valēriju MASJUKU par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētāju ar 2018.gada 1.augustu.
3. Ievēlēt Aināru STREĻČU par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku ar 2018.gada 1.augustu.
16.4. Ētikas komisijas sastāvā
Sakarā ar Jura Prilucka 12.07.2018. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Ētikas
komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Juri PRILUCKI no Ētikas komisijas locekļa amata ar 2018.gada 31.jūliju.
2. Ievēlēt Oksanu RUTKU Ētikas komisijas sastāvā ar 2018.gada 1.augustu.
17. §
Par ārzemju braucienu saskaņošanu
/Ziņo A.Trūlis/

17.1. uz Lietuvu, Visaginu
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu un sakarā ar ielūgumu uz sadraudzības
pilsētas Visaginas 43.gadadienai veltītu pasākumu š.g. 4.augustā,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas novada pašvaldības pārstāvju un Kultūras centra vokālās grupas
“Solversija” braucienu š.g. 4.-5.augustā uz Lietuvu dalībai Visaginas pilsētas svētku
pasākumā.
17.2. uz Čehiju, Jabloņecu
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu un sakarā ar Dagdas novada Sporta skolas
iesniegumu par dalību Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Čehijā, Jabloņecā, š.g. 18.19.augustā,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Azins,
S.Viškure), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas novada Sporta skolas audzēkņa un trenera braucienu š.g. 15.20.augustā uz Čehiju dalībai Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Jabloņecā.
17.3. uz Lietuvu, Zarasaju
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu un sakarā ar Dagdas novada jauniešu
centru un biedrību organizēto ekskursiju uz Lietuvu š.g. 27.augustā,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas, Andzeļu un Asūnes jauniešu centru dalībnieku braucienu š.g.
27.augustā uz Lietuvu, Zarasajas pilsētu un nodrošināt pašvaldības transportu.
18. §
Par Dabas fonda projekta līdzfinansēšanu
/Ziņo A.Trūlis/
Izskatījusi Latvijas Dabas fonda sadarbības piedāvājumu Sauleskalna ezerzemes
popularizēšanai un aicinājumu kļūt par sadarbības partneri projektā “Vides apziņas celšana
par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piedalīties Latvijas Dabas fonda projektā “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem
un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē” (turpmāk – Projekts).
2. Piešķirt Projekta līdzfinansēšanai EUR 400,- (četri simti piecdesmit euro) no pašvaldības
2018.gada speciālajā budžetā plānotajiem līdzekļiem Vides aizsardzībai (kods 05.600).
3. Noslēgt līgumu ar Latvijas Dabas fondu par Projekta līdzfinansēšanu.
19. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
19.1. dzīvojamās platības izīrēšana V. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu V. 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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt V. G. pašvaldības dzīvokli Andrupenes pagastā, Kazimirovā, “Apsīšu mājas”-7
(1-istabas, bez ērtībām) uz 1 gadu – no 01.08.2018. līdz 31.07.2019.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar V. G.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. dzīvojamās platības izīrēšana A. S.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A. S., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt A. S. pašvaldības dzīvokli Šķaunes pagastā, Šķaunē, “Celiņi”-14 (2-istabu, ar
ērtībām) uz 1 gadu – no 01.08.2018. līdz 31.07.2019.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar A. S.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.3. dzīvojamās platības izīrēšana O. I.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu O. I., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt O. I. pašvaldības dzīvokli Asūnes pagastā, Asūnē, Kalna iela 3-18 (3-istabu, ar
ērtībām) uz 6 mēnešiem – no 01.08.2018. līdz 31.01.2019.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu ar O. I.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.4. īres līguma pagarināšana L. K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. K., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. K. īres līgumu uz dzīvokli “Dzintari”-18 , Šķaunē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu ar L. K..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.5. īres līguma pagarināšana V. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 3–14, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu ar V. P..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.6. īres līguma pagarināšana R. L.

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. L., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt R. L. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1–19, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu ar R. L..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.7. īres līguma pagarināšana I. L.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. L., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. L. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1–7, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu ar I. L..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.8. īres līguma pagarināšana J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. V., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. V. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–1, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar J. V..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

19.9. īres līguma pagarināšana K. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu K. 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” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt K. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–5, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar K. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.10. īres līguma pagarināšana L. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. B. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–6, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar L. B..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.11. īres līguma pagarināšana E. Č.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu E. Č., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt E. Č. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–9, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar E. Č..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

Atgriezās deputāts R.Nipers
19.12. īres līguma pagarināšana A. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–16, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar A. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.13. īres līguma pagarināšana J. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 17.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. G. īres līgumu uz dzīvokli Saules ielā 13–18, Konstantinovā uz 1 gadu –
līdz 2019.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar J. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāts A.Gžibovskis
20. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
20.1. “Ruduki”, Andrupenes pagastā
Izskatot I. R., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv V. R., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 17.07.2018.) par īpašuma “Ruduki” sadali un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist Andrupenes pagasta zemes īpašuma “Ruduki”, kadastra Nr.6042 004 0105,
sadalei divos īpašumos
2. Piešķirt no īpašuma “Ruduki” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042
004 0103 (4,3 ha) nosaukumu ”Puravi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.2. “Jāzepi”, Ezernieku pagastā
Izskatot V. J. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.07.2018.) par īpašuma “Jāzepi”
sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ezernieku pagasta zemes īpašuma “Jāzepi”, kadastra Nr.6056 004 0201, sadalei
divos īpašumos
2. Piešķirt no īpašuma “Jāzepi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6056
001 0078 (1,98 ha) nosaukumu ”Laplandes”, 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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.3. “Aituceļš”, Ezernieku pagastā
Sakarā ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Īpašumam Ezernieku pagastā ar kadastra Nr.6056 009 3001, kurā iekļauta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6056 009 3001 (3,89 ha), piešķirt jaunu nosaukumu “Rukši –
Lielā Tiršova”.
2. Izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Aituceļš”, kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6056 009 3005 (0,52 ha).
3. Zemes gabaliem saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

Atgriezās deputāts A.Gžibovskis
20.4. “Vārnas”, Bērziņu pagastā
Sakarā ar atsavināšanas ierosinājumu un īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas”
– 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. No īpašuma Bērziņu pagastā ar kadastra Nr.6050 003 0149 atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 (15,0 ha) un izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu
“Vārnas”.
2. Zemes gabaliem saglabāt iepriekšējos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
21.1. A. B. Andrupenes pagastā
Izskatot A. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.06.2018.) un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma
17.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. B. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz rezerves zemes fondā iekļautu
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0092 (0,46 ha) lauksaimniecības
vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc
likuma par rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanas zemju tālāku
izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas līgumu
ar A. B..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2. Z. R. Dagdas pagastā
Izskatot Z. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 25.07.2018.) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt Z. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2023. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0233 (5,1 ha) lauksaimniecības vajadzībām..
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt zemes nomas
līgumu ar Z. R..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par zemes gabala sadali un adreses piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” trešo daļu, Ministru Kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 9.punktiem,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0174
(0,2190 ha) divās zemes vienībās:
1.1. izveidot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0335 – 0,1390 ha platībā,
piešķirot tai adresi Lāčplēša iela 18, Dagda, Dagdas nov., LV-5674;
1.2. izveidot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0337 – 0,0800 ha platībā,
piešķirot tai adresi Lāčplēša iela 18A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
2. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601.
Pielikumā: Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6009 001 0335 un 6009 001 0337
robežu shēma uz vienas lapas.
23. §
Par adreses likvidēšanu
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar to, ka dabā beidzis pastāvēt adresācijas objekts (dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas) un pamatojoties uz Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 30.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60440060020 un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 60440060020001, 60440060020002, 60440060020003, 60440060020004
60440060020005 dzēst adresi: “Anniņas”, Froli, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5695,
adreses kods 102706323.
24. §

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot P. M. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 29.06.2018.) par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot P. M. īpašumā bez atlīdzības 272/4724 domājamās daļas no zemes gabala
“Ciemiņi” ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3343 Šķaunē dzīvokļa Nr.5 uzturēšanai, kas
ir P.M. īpašumā saskaņā ar 1995.gada 3.aprīļa vienošanos ar paju sabiedrību “Šķaune”.
Zemes gabala platība ir 0,2176 ha.
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
/Ziņo J.Priluckis/
25.1. īpašumā “Aizmeži”, Bērziņu pagastā
Izskatot R. A. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 02.07.2018.) un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Aizmeži”, atdalot no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6050 004 0135 0,5 ha lielu platību plānotā mobilo sakaru torņa
izvietošanai.
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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0135 sadales shēma uz vienas lapas.
25.2. īpašumā “Jaunoļi”, Asūnes pagastā
Izskatot A. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 20.07.2018.) un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi",

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Jaunoļi”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0077 divās zemes vienībās – 7,8 ha un 2,6 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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0077 sadales shēma uz vienas lapas.
25.3. īpašumā “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā
Izskatot SIA “IRI Investments Latvia”, reģistrācijas Nr.40103812077, juridiskā adrese
Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.07.2018.) un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem
Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Zaļbirzītes”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6042 009 0070 divās zemes vienībās – 8,0 ha un 8,4 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.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Pielikumā:
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0070 sadales shēma uz vienas lapas.
26. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
26.1. īpašumam “Mednieki”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 21.06.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800030025-20180621
nekustamajam īpašumam “Mednieki”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 003 0025 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0131 (projektētā platība
32,6 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 003 0130 (projektētā platība
2,60 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Mednieki”, kadastra Nr.6080
003 0025, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
26.2. īpašumam “Baltbirzes”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 16.07.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800050006-20180713
nekustamajam īpašumam “Baltbirzes”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 005 0006 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0073 (projektētā platība
9,75 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0072 (projektētā platība
0,45 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods
0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Baltbirzes”, kadastra Nr.6080
002 0008, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
26.3. īpašumam “Niedres”, Bērziņu pagastā
Izskatot SIA “Latvijasmernieks” 23.07.2018. iesniegumu un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60500040100-20180723, ko izstrādājusi
sertificēta zemes ierīkotāja Maritana Gužva, sertifikāts BA-181, nekustamajam īpašumam
“Niedres”, Bērziņu pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0100
divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0292 (projektētā platība
3,6 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Zemes vienību iekļaut jaunā īpašumā ar nosaukumu “Pauliņi 2”.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0291 (projektētā platība
9,5 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Noteikt, ka zemes vienība paliek īpašuma “Niedres”, kadastra Nr.6050 004 0133, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
27. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
/Ziņo A.Gekišs/
Izpilddirektors informēja, ka:
- ar 1.jūliju uzsāka darbu centralizētā grāmatvedība, Kultūras centrs un Bibliotēka, darba
procesā tiek risināti radušies jautājumi;
- ierīkota āra klase pie Dagdas vidusskolas;
- noslēguma stadijā ir stāvlaukuma izbūve pie VSPC “Dagda”;
- rit darbi pie kapličas būvniecības Andzeļu ciemā;
- notiek remontdarbi Dagdas vidusskolas mājturības un darbmācības kabinetos, ierīkots
nožogojums uz skolas ēkas jumta;
- tiek veikta ceļa Aleksandrova-Skudriķi pārbūve, taču kavējas darbu uzsākšana uz ceļa
Porečje-Malcāni-Krasnopole, jo vēl nav saņemts saskaņojums no valsts kultūras
inspekcijas;
- ēkas Daugavpils ielā 8 remontdarbi tiks atsākti pēc remontu pabeigšanu PII “Saulīte” un
Mūzikas un mākslas skolā.
Dagdas novada dome pieņem zināšanai izpilddirektora A.Gekiša sniegto ziņojumu par
domes pieņemto lēmumu izpildi un pašvaldības veiktajiem darbiem periodā 2018.gada jūnijājūlijā.
Pielikumā: Sēdes audioieraksts.
Sēdi slēdz plkst. 16 : 55.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2018.gada 30.jūlijā

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdes protokolam Nr.9, 2.§
PROJEKTS
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Nr. _________________
Dagdā

2018. gada _____________

Dagdas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041224, juridiskā adrese: Alejas iela 4,
Dagda, Dagdas novads, LV-5674, tās domes priekšsēdētāja Aivara Trūļa personā, kurš rīkojas
uz likuma “Par pašvaldībām”, Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošo
noteikumiem Nr.1 “Dagdas novada pašvaldības nolikums” un Dagdas novada pašvaldības
domes 2018.gada 26.jūlija lēmuma “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības
kapitālsabiedrību – SIA “Dagdas komunālā saimniecība”” (protokols Nr.9, 2.§) pamata,
turpmāk – Pašvaldība, un
Dagdas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā
saimniecība”, reģistrācijas Nr.45903000289, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674, tās valdes locekļa Edgara Tjarves, personā, kurš darbojas uz
sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – Pilnvarotā persona,
turpmāk kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse,
ņemot vērā, ka:
- saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā:
- saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
- saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums;
- saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu Publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk;
- saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 45.panta trešo daļu lēmumā par deleģēšanu konstatē
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus;
- SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska
persona var veikt komercdarbību, proti – tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot
sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; deleģētā nozare uzskatāma par stratēģiski
svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; deleģētajā
nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;
un pamatojoties uz Pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu (protokols Nr.9, 2.§), kas
pieņemts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta trešo daļu, Puses noslēdz šāda
satura deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi
1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu veikt un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo pakalpojumu nodrošināšana,
izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1.1.dzeramā ūdens ieguve un piegāde atbilstoši ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes
prasībām, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos
paredzēto Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta teritorijā esošajai apbūvei;
1.2.no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija Dagdas pilsētas un Dagdas
pagasta teritorijā;
1.3.notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, veicot
notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta teritorijā;
1.4.kanalizācijas pakalpojumu realizācija Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta teritorijā;
1.5.ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
1.6.Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto
labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto
labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs pašvaldība vai cita
pašvaldības iestāde, ja Dagdas novada dome nav lēmusi citādāk un tas nav pretrunā ar
projekta īstenošanas nosacījumiem;
1.7.siltumenerģijas ražošana un piegāde pa Pilnvarotajai personai piederošajiem vai lietošanā
esošajiem siltumtīkliem līdz patērētājiem Dagdas pilsētas teritorijā;
1.8.siltumapgādes infrastruktūras un tehnoloģiskā aprīkojuma, kas izmantojams Pilnvarotās
personas veikto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu – siltumenerģijas ražošanas
pakalpojuma un pārvades pakalpojuma pa Pilnvarotās personas īpašumā vai lietošanā
esošajiem siltumtīkliem - sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana, rekonstrukcija
un pilnveidošana;
1.9. …
2. Pilnvarotā persona darbojas un ar Līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem
izrietošos pakalpojumus sniedz Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta administratīvajā teritorijā.
II. Pašvaldības un Pilnvarotās personas pienākumi un tiesības
3. Pašvaldība:
3.1. nodrošina netraucētu Līguma izpildi Pilnvarotajai personai veicot deleģētos pārvaldes
uzdevumus;
3.2. kontrolē Līguma izpildi;
3.3. normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai personai
finanšu līdzekļus, kā arī citus resursus līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai;
3.4. sniedz Pilnvarotajai personai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju;
4. Pilnvarotā persona:
4.1. pastāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos un
Līgumā noteiktajā kārtībā un kvalitātē un ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, veicina
iedzīvotājiem iespējami labākas drošības, pieejamības, regularitātes un kvalitātes
pakalpojumu saņemšanu;
4.2. nodrošina Līguma 1. punktā minēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību,
izņemot nepārvaramas varas apstākļus. Ja ir noticis pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas
ir ilgāks par četrām nepārtrauktām stundām vai īsāku laika posmu vairāk kā divas reizes
vienas nedēļas ietvaros, Pilnvarotā persona vienas darba dienas laikā no pakalpojumu
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sniegšanas pārtraukuma informē Pašvaldību par pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām
un izdevumiem to novēršanai, kā arī plānoto rīcību turpmākai pakalpojuma sniegšanas
pārtraukuma novēršanai;
4.3. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai,
t.sk., veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildu finanšu līdzekļu
piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes efektivitāti un
kvalitāti;
4.4. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus Pilnvarotā
persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, Pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks;
4.5. nodrošina, ka tās bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi
aktīvi deleģētajos pārvaldes uzdevumos ietilpstošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai;
4.6. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai
nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
4.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanā
un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
4.8. var saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas Sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšana,
kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršana
un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības direktīvās un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
4.9. ja Līgums, beidzoties tā termiņiem, netiek pagarināts, atmaksā Pašvaldībai to deleģēto
uzdevumu izpildei nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma 5.9.
punktā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu,
kura līdz Līguma darbības termiņa beigām nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja
būt atskaitīta;
4.10. lai novērtētu Pašvaldības iedzīvotāju apmierinātību ar pakalpojumu sniegšanas un
deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas kvalitāti, regulāri, bet ne retāk kā divas reizes gadā
organizē un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par Pašvaldības
iedzīvotāju apmierinātību par Pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem un
īstenotajiem deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem saskaņā ar šo līgumu.
5. Pilnvarotajai personai nav tiesību ar Līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem
izrietošos pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
III. Savstarpējo norēķinu kārtība
6. Pilnvarotā persona deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus
finansē no pakalpojumu sniegšanas gūtajiem un Pašvaldības Līgumā noteiktajā kārtībā
piešķirtajiem līdzekļiem.
7. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no pakalpojuma sniegšanas pilnībā nenodrošina
pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus
un citus resursus līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai, iesniedzot Pašvaldībai
finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.
8. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības
pamatojumu un aprēķinu, un var lemt pat attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to
Pašvaldības budžetā. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotai personai piešķir katra
saimnieciskā gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Līgumā un Pašvaldības
noteiktajā kārtībā.
9. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības noteiktā
kartībā. Pilnvarotā persona Līgumā, Pašvaldības un Pašvaldības budžetu regulējošos
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normatīvos aktos noteiktā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma
izlietojumu.
10. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā līdz kārtējā gada 1.jūlijam veic pārbaudes par
Pilnvarotajai personai iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību
piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši
piešķiršanas mērķim, Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļā atmaksā Pašvaldības budžetā
attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros
būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt
vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
IV. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība, deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
kvalitātes nodrošināšanai
11. Pilnvarotā persona reizi gadā līdz kārtējā gada 1. maijam sniedz Pašvaldībai atskaiti, kurā
norāda informāciju par:
11.1. saskaņā ar Līgumu sniegtā sabiedriskā pakalpojuma kvalitāti un apjomu;
11.2. iekasētās maksas un izdevumu apjomu par sniegtajiem pakalpojumiem;
11.3. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
11.4. Pilnvarotās personas ilgtermiņa saistību, kas nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu
īstenošanu un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apmēru;
11.5. ieguldījumiem infrastruktūrā, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu;
11.6. citu papildu informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
12. Deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:
12.1. deleģētā pārvaldes uzdevuma sniegšanas nepārtrauktība un regularitāte;
12.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojuma kvalitāti;
12.3. piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība piešķiršanas mērķiem;
12.4. piesaistītā finansējuma un investīciju apjoma;
12.5. ieguldījumi infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā;
12.6. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
12.7. citiem kritērijiem pēc Pašvaldības ieskatiem, kas atbilst labas pārvaldības principiem.
V. Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība
13. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies,
veicot deleģētos pārvaldes uzdevumus un sniedzot no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus
pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bet Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus
strīdus, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību
jomā.
14. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par
attiecīgo komunālo pakalpojumu pieejamību nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājiem.
15. Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai
zaudējumu atlīdzina regresa kārtībā.
VI. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
16. Pilnvarotā persona Līguma ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma izpildes kontroli
veic Pilnvarotās personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelta persona.
17. Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes
uzdevumu ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas
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termiņus un kārtību. Ja privātpersonu neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde,
iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata Pašvaldība.
18. Pilnvarotā persona Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos sniedz Pašvaldībai informāciju
sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
VII. Nepārvaram vara
19. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstāklis, kas
nav atkarīga no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt šā līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav
ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, karš, nemieri, mobilizācija un
tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku
streiks.
20. Lai veiktu nepieciešanos pasākums nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai,
kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto
pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas
gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no
nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību.
21. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot deleģēto pārvaldes uzdevumu un no tiem
izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību vai to atjaunošanu iespējami īsākā laika
posmā.
VIII. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
22. Līgums ir noslēgts uz 10 gadiem, skaitot no tā spēkā stāšanās brīža. Līgums stājas spēkā
pēc tā abpusējas parakstīšanas.
23. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
24. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas
brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
25. Līguma darbību var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Pusei rakstiski
brīdinot otru Pusi, ievērojot 12 mēnešu uzteikuma termiņu.
26. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvaroto personu ne mazāk kā divus
mēnešus iepriekš brīdinot, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie
deleģēšanas nosacījumi Pilnvarotajai personai.
IX. Noslēguma jautājumi
27. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumu, kā arī
līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā līguma deleģēto
pārvaldes uzdevumu izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu
citām personā.
28. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas
atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir
pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
29. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir spēkā saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējiem.
5

30. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās personas tiesību un saistību
pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotās personas
reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas
nosacījumi privātpersonai.
31. Līgums sagatavots divos eksemplāros, katrs uz sešām lapām, no kuriem viens glabājas
Pašvaldībā, otrs pie Pilnvarotās personas. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
X. Pušu rekvizīti un paraksti
Pašvaldība
Dagdas novada pašvaldība

Pilnvarotā persona
Dagdas novada pašvaldības sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “Dagdas
komunālā saimniecība”
Reģ.Nr. 45903000289

Reģ. Nr. 90000041224
Domes priekšsēdētājs
Aivars Trūlis

Valdes loceklis
Edgars Tjarve
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Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdes
protokolam Nr.9, 4.§
IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2018.GADĀ
IZPILDE 1.PUSGADĀ

(EUR)
Npk Pārvalde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

plāns
Andrupene
35000
Andzeļi
11000
Asūne
25700
Bērziņi
21000
Ezernieki
16270
Konstantinova 17000
Ķepova
4000
Svariņi
9500
Šķaune
10500
Dagda
50000
KOPĀ
199970

GMI pabalsti
Pārējie pabalsti
Kopā pabalsti
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns
izpilde Izpildes % Atlikums +/14373 41,07%
3127
19740 11091
56,19%
-1221 54740 25464 46,52%
1906
4844 44,04%
656
15180
8029
52,89%
-439 26180 12873 49,17%
217
6934 26,98%
5916
20925
9925
47,43%
538 46625 16859 36,16%
6454
6948 33,09%
3552
12330
4659
37,79%
1506 33330 11607 34,82%
5058
6627 40,73%
1508
15200
6316
41,55%
1284 31470 12943 41,13%
2792
8063 47,43%
437
13895
5085
36,60%
1863 30895 13148 42,56%
2300
1737 43,43%
263
2630
145
5,51%
1170
6630
1882 28,39%
1433
5207 54,81%
-457
10800
3918
36,28%
1482 20300
9125 44,95%
1025
6221 59,25%
-971
17410 10389
59,67%
-1684 27910 16610 59,51%
-2655
23123 46,25%
1877
53940 28585
52,99%
-1615 103940 51708 49,75%
262
84077 42,04%
15908 182050 88142
48,42%
2883 382020 172219 45,08%
18791

Sociālā dienesta vadītāja

E.Trūle

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdes protokolam Nr.9, 5.§
PROJEKTS
NODOMU PROTOKOLS
_____________,

2018.gada __._______

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), reģistrācijas Nr.90000041224,
juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV–5674, tās domes
priekšsēdētāja Aivara Trūļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
62.panta 4.punktu, no vienas puses, un
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” (turpmāk - Aģentūra), reģistrācijas
Nr.40008074506, juridiskā adrese: Elizabetes ielā 31-5, Rīgā, LV-1010, tās valdes
priekšsēdētājas Daces Blaževičas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras
puses, turpmāk kopā sauktas – Puses, ņemot vērā to, ka:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta 1.1 daļa un 36.1 pants noteic, ka pēc tam, kad
pieņemts bāriņtiesas lēmums par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes
statusam, tai skaitā specializētās audžuģimenes statusam, ārpusģimenes aprūpes atbalsta
centrs organizē audžuģimeņu apmācību,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes
atbalsta centra noteikumi” 6.1.apakšpunkts noteic, ka atbalsta centra statusa piešķiršanai
ministrijā iesniedzams iesniegums, pievienojot vismaz vienu pašvaldības nodomu
protokolu par plānoto sadarbību šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu
nodrošināšanai pašvaldībā,
ņemot vērā, ka Aģentūrai jau kopš 2003. gada viens no tās darbības virzieniem ir
Latvijas ģimeņu stiprināšana un audžuģimeņu kustības veicināšana bez vecāku gādības
palikušo bērnu atbalstam. Aģentūra sadarbībā ar valsts, pašvaldību un starptautiskajiem
partneriem ir realizējusi vairākus nozīmīgus sociālus projektus, lai uzlabotu ģimeņu un
bērnu stāvokli Latvijā, no 2005.gada Aģentūra vada jauno audžuģimeņu apmācību
Latvijas reģionos un organizē atbalsta grupas audžuģimenēm Latvijas reģionos, kā arī
Aģentūra vada un organizē esošo audžuģimeņu pilnveides seminārus,
Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu “Par nodomu protokola
noslēgšanu ar Sociālo pakalpojumu aģentūru” (protokols Nr.9, 5. §),
apzinoties savstarpējās sadarbības nozīmīgumu, dažādu Pusēm pieejamo resursu un
iespēju efektīvas izmantošanas nozīmību kā katras Puses atsevišķo, tā abu Pušu kopīgo
interešu sekmēšanā, vienojas par sekojošo:
1. Puses kopīgi sadarbojas, īstenojot efektīvu, mērķtiecīgu un koordinētu
normatīvajos aktos noteikto ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu
nodrošināšanu Dagdas novada pašvaldībā.
2. Sadarbības ietvaros Puses apņemas:
2.1. apmainīties ar to rīcībā esošo informāciju jautājumos par ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra pakalpojumu nodrošināšanu Dagdas novada
pašvaldībā;
2.2. veicināt Pušu administratīvās kapacitātes stiprināšanu un attīstību;

2.3. veicināt Pušu padotībā esošo iestāžu savstarpējo sadarbību.
3. Šis nodomu protokols neuzliek par pienākumu Pusēm iesaistīties kādās
konkrētās otras Puses piedāvātās aktivitātēs, bet iezīmē abu Pušu labo gribu un
apņemšanos pielikt pūles savstarpējās sadarbības potenciāla efektīvākā
izmantošanā uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem.
4. Nodomu protokols neparedz Pusēm finansiālas saistības.
5. Par Pušu kontaktpersonām tiek nozīmētas:
5.1. no Pašvaldības puses – sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
Jolanta
Zvidriņa,
tālrunis
65653396,
27882113,
e-pasts:
jolanta.zvidrina@dagda.lv;
5.2. no Aģentūras puses- _________, tālrunis _______, e-pasts:
__________________.
6. Jebkuri grozījumi Nodomu protokola noteikumos stājas spēkā tikai ar to
abpusējas parakstīšanas brīdi un tie kļūst par Nodomu protokola neatņemamu
sastāvdaļu.
7. Nodomu protokols sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 1 lapas no
abām pusēm, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
8. Pušu rekvizīti:
Pašvaldība:
Reģ.Nr. 90000041224
Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas nov., LV–5674

Aģentūra:
Reģ.Nr. 40008074506
Elizabetes ielā 31-5, Rīgā,
LV-1010

priekšsēdētājs

valdes priekšsēdētāja
/Aivars Trūlis/

/ Dace Blaževiča/
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
protokols Nr.9, 7.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpilde 2018. gada 1.pusgadā
EUR

Klas.kods
1.0
1.1.
4.1.0.
4.1.1.0
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.2.0
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.3.0
4.1.3.1
4.1.3.2
4.2.0.0
5.0.0.0
2.0
8.0.0.0
9.0.0.0
9.4.0.0
9.5.0.0
10.0.0.0
12.0.0.0
13.0.0.0
13.1.0.0
13.2.0.0
13.4.0.0
3.0.
21.3.0.0
21.3.4.0
21.3.5.0
21.3.7.0
21.3.8.0
21.3.8.1
21.3.8.3
21.3.8.4
21.3.8.9
21.3.9.0
21.3.9.1
21.3.9.2
21.3.9.3
21.3.9.4
21.3.9.9
21.4.0.0
5.0.
17.0.0.0
18.0.0.0
17.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.3.0
18.6.4.0
18.6.9.0
18.7.0.0
4.
21.1.5.0
19.0.0.0
19.1.0.0
19.2.0.0.
19.2.1.0
19.2.3.0
19.2.4.0
19.2.5.0
19.3.0.0
19.3.1.0
19.3.1.1
19.3.1.2
19.3.1.9
19.3.2.0
19.3.2.1
19.3.2.2
19.3.2.9
19.4.0.0
I.

Rādītāja nosaukums
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
NĪN par zemi
NĪN par zemi kārtējām gadam
NĪN par iepriekšējiem gadiem
NĪN par ēkām
NĪN par ēkām kārtējā gada
NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem
NĪN par mājokļiem
NĪN par mājokļiem kārtējām gadam
NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem
Īpašuma nodokļa parādi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas
Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal
Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Saņemtie transferti no valsts budžeta
Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša
Saņemtā dotācija no PFIF
Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti
Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd)
Ārvalstu finanšu palīdzība
ESF līdzfinansējums struktūrfondu projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta
Ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no novada pašvaldībām
Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m
Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m
Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi
Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām
Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.
Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek.
Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
KOPĀ IEŅĒMUMI
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Kredīts
KOPĒJIE IEŅĒMUMI

Plāns

Izpilde 1.pusg. Izpildes %

2943986
2 489 413
454573
417191
375556
41635
16773
15918
855
20609
17745
2864
0
0
133044
2400
6770
5815
955
3874
5500
114500
4000
110000
500
678911
678711
0
102639
456
77973
42498
2801
25854
6820
497643
43290
211800
15119
117957
109477
200
4845853
0
4706948
0
4706948
2199454
169000
2299508
38986
0
85675
85675
138905
2505
136400
60000

1431526
1 130 900
300626
275013
256986
18027
11560
10863
697
14053
12621
1432
0
0
97440
1112
3048
2706
342
808
3028
89444
3239
86205
0
322834
322834
0
51914
136
31973
20081
925
9193
1774
238811
21940
102924
6386
56527
51034
0
2837351
0
2778724
0
2778724
1564075
125828
1069328
19493
0
36840
36840
58627
2505
56122
18680

76400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8687469
293163
720000
9700632

37442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4725991
293163
0
5019154

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Tūlis

Finanšu nodaļas vadītājs

Ē.Čaplinskis

48,63%
45,43%
66,13%
65,92%
68,43%
43,30%
68,92%
68,24%
81,52%
68,19%
71,12%
50,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
73,24%
46,33%
45,02%
46,53%
35,81%
20,86%
55,05%
78,12%
80,98%
78,37%
0,00%
47,55%
47,57%
#DIV/0!
50,58%
29,82%
41,01%
47,25%
33,02%
35,56%
26,01%
47,99%
50,68%
48,59%
42,24%
47,92%
46,62%
0,00%
58,55%
#DIV/0!
59,03%
#DIV/0!
59,03%
71,11%
74,45%
46,50%
50,00%
#DIV/0!
43,00%
43,00%
42,21%
0,00%
41,15%
31,13%
0,00%
0,00%
49,01%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
54,40%
100,00%
0,00%
51,74%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
protokols Nr.9, 7.§

Klas.kods
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Klas.kods
1.0
1.1.

1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1.2.
4000
4200
4300
1.3.
3000
3200
6000
6200
6300
6400
1.5.
7000
7200
2.0
2.1.
5000
5100
5200
9300

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2018.gada 1. pusgadā
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1. pusg.Izpildes %

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ IZDEVUMI
Kredīta atmaksa
Ieguldījums pamatkapitālā
KOPĀ IZDEVUMI
Līdzekļu atlikums gada beigās

912208
91850
83410
13492
1031401
982362
1349465
3942044
766932
9173164
511400

452086
38372
35392
11352
478512
469226
441260
2129925
325419
4381544
259627

9684564
16068

4641171

49,56%
41,78%
42,43%
84,14%
46,39%
47,77%
32,70%
54,03%
42,43%
47,76%
50,77%
#DIV/0!
47,92%
0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2018.gada 1.pusgadā
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
EUR
Rādītāja nosaukums
Plāns
Izpilde 1.pusg. Izpildes %
Uzturēšanas izdevumi
8309028
4251593
51,17%
Kārtējie izdevumi
7676144
3969705
51,71%
Atlīdzība
5695309
3064056
53,80%
Atalgojums
4520990
2446814
54,12%
Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas
1174319
617242
52,56%
Preces un pakalpojumi
1980835
905649
45,72%
Komandējumi un dienesta braucieni
38933
18136
46,58%
Pakalpojumi
1032273
493237
47,78%
Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.
892001
388203
43,52%
Izdevumi periodikas iegādei
6076
288
4,74%
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
11552
5785
50,08%
Procentu izdevumi
3000
941
31,37%
Procentu izdevumi
3000
941
31,37%
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
2000
941
47,05%
Pārējie procentu maksājumi
1000
0
0,00%
Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti
555884
237279
42,68%
Subsīdijas un dotācijas
35837
18335
51,16%
Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)
35837
18335
51,16%
Sociālie pabalsti
520047
218944
42,10%
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
433676
185521
42,78%
Sociālie pabalsti natūrā
27456
5843
21,28%
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
58915
27580
46,81%
Uzturēšanas izdevumu transferti
74000
43668
59,01%
Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd.
74000
43668
59,01%
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
74000
43668
59,01%
Kapitālie izdevumi
864136
129951
15,04%
Pamatkapitāla veidošana
864136
129951
15,04%
Pamatkapitāla veidošana
864136
129951
15,04%
Nemateriālie ieguldījumi
59906
12880
21,50%
Pamatlīdzekļi
804230
117071
14,56%
Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem
0
#DIV/0!
KOPĀ IZDEVUMI
9173164
4381544
47,76%
Aizņēmumu atmaksa
511400
259627
50,77%
Ieguldījums pamatkapitālā
0
0
#DIV/0!

IZDEVUMI PAVISAM
Līdzekļu atlikums gada beigās

9684564

4641171

16068
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47,92%
0,00%

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
protokols Nr.9,7.§

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumu un izdevumu izpilde 2018.gada 1. pusgadā

EUR

Kods
I.
1.0.0
5.5.3.
2.0.
8.6.1.
8.6.2.
12.3.0
4.0.
21.3.9.9
5.0
18.0.0
18.6.2
18.6.3
19.0.0
19.1.1.
19.2.5
19.3.0.
01
02
03
04

01.000
04.000
05.000
06.000
07.000
09.000
1000
1100
1200
2000
2200
2300
2500
6000
6400
7000
7200
5000
5100
5200

Rādītāju nosaukums
IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Transferti
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īsten
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu
pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
Privatizācijas fonda līdzekļi
Autoceļu fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Aizņēmums Valsts kasē
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā ieņēmumi (ar atlikumu)
IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiska darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš
Veselība
Izglītība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Atalgojumi
Darba devēja soc.apdrošināšanas obl.
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Sociālie pabalsti
Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot.
Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Aizņēmuma atmaksa
Pavisam kopā izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %
527222
340552
64,59%
9600
4326
45,06%
9600
4326
45,06%
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
517622
336226
64,96%
517622
336226
64,96%
362788
181392
50,00%
154834
154834
100,00%
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
517622
336226
64,96%
9600
4326
45,06%
0
0
#DIV/0!
691400
0
0,00%
23663
23663
0
1242285
364215
29,32%
1230755
0
0
18000
1212755

186696
0
0
0
186696

1230755
48416
39015
9401
304434
274744
29190
500
0

186696
12477
10055
2422
119316
108211
11105
0
0

2505
2505
875400
29000
846400
5500
1236255
6030

2505
2505
52398
0
52398
2704
189400

15,17%
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00%
15,39%
#DIV/0!
#DIV/0!
15,17%
25,77%
25,77%
25,76%
39,19%
39,39%
38,04%
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00%
100,00%
5,99%
0,00%
6,19%
49,16%
15,32%
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Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
(protokols Nr.9, 8.§)

ALEKSANDROVAS INTERNĀTPAMATSKOLAS
CENRĀDIS
Aprūpes pakalpojuma „atelpas brīdis” nodrošināšanai projekta
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros
Nr.
p.k.
1.

Pakalpojuma nosaukums
Kompensācija par "Atelpas brīža"
nodrošināšanu darbdienās ar izmitināšanu (tiek
nodrošināta medicīnas māsa, sociālais aprūpētājs,
sociālais pedagogs, interešu izglītības pedagogs,
sociālais darbinieks un ārsts, kurš nodrošina
pirmreizējo konsultāciju, uzsākot pakalpojuma
saņemšanu, ēdināšana 4 reizes)

Aleksandrovas internātpamatskolas
direktore

Mērvienība

Izcenojums
EUR

diennakts

42.00

A.Malinovska

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
(protokols Nr.9, 14.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Asūnes ielā 23,
Dagdā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kadastra Nr.6009 900
0379 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234 2070/7180 domājamās daļas.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2018.gada 5.septembrī plkst.10.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00–12.00 un 13.00–17.00. (piektdienās līdz
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 240,- (divi simti četrdesmit euro, 00 centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas jeb EUR 24,00 Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72UNLA0050018182302, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Dzīvokļa
Nr.2 Asūnes ielā 23, Dagdā 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 dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja
norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole
netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 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
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 26.jūlija sēdē
(protokols Nr.9, 14.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Asūnes ielā 23,
Dagdā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.3 ar kadastra Nr.6009 900
0378 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 001 0234 2620/7180 domājamās daļas.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2018. gada 5.septembrī plkst.11.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00. (piektdienās
līdz 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjoms Gekišs, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 300,- (trīs simti euro, 00 centi).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas jeb EUR 30,- Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72UNLA0050018182302, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Dzīvokļa
Nr.3 Asūnes ielā 23, Dagdā 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 dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja
norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole
netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto
cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 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
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