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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 3

2018.gada 21.februārī

Sēde sasaukta plkst. 16:00.
Sēdi atklāj plkst. 16:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs
Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Inese Plesņa Aivars Plotka,
Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
izpilddirektors Artjoms Gekišs; sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa; juriskonsults Jānis Stikuts; zemes lietu
speciālists Juris Priluckis;
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča;
Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāja Solvita Stepiņa;
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska;
datorspeciālists Gints Runis.
Citi: Interneta vietnes www.dagdainfo.net videooperators Arturs Gražulis.
Nepiedalās –
1 deputāts: Raimonds Nipers (personīgo apstākļu dēļ).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis par izsludināto sēdi ar 27 jautājumiem un ierosina
papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem:
- Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā “Krāslavas un Dagdas
novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
un par sadarbības līguma slēgšanu.
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
- Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Velku biedrība”.
- Par foto konkursa “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu.
A.Plotka jautā par iesniegumiem sakarā ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” atskaiti
par pārvaldes uzdevumu izpildi 2017.gadā un lauksaimniecības konsultantu štata vienību
atjaunošanu.
A.Trūlis informēja, ka šie jautājumi tiks skatīti kārtējā komitejas sēdē.

J.Kavuns par iesniegtajiem ierosinājumiem rīkot izbraukuma sēdes skolas jautājumu
skatīšanas gadījumos.
A.Trūlis paskaidroja, ka izbraukuma sēde netika rīkota tāpēc, ka š.g. 19.februārī
Konstantinovas skolā un 20.februārī Asūnes un Šķaunes skolās tika organizētas sanāksmes
ar vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem, tajā piedalījās domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietniece, izpilddirektors un izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja.
Sanāksmē tika informēti par plānotajiem pasākumiem attiecībā uz šo skolu darbību ar
nākamo mācību gadu, uzklausīti dalībnieku viedokļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus:
28. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā “Krāslavas un Dagdas
novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās
teritorijās” un par sadarbības līguma slēgšanu.
29. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Velku biedrība”.
31. Par foto konkursa “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par Konstantinovas sākumskolas likvidāciju.
Par Asūnes pamatskolas reorganizāciju.
Par Šķaunes pamatskolas reorganizāciju.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2018.
7. Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2018.gadam.
8. Par dalības saskaņošanu starptautiskajā tūrisma izstādē OTDIH 2018.
9. Par VSPC “Dagda” fizikālās terapijas pakalpojuma maksu.
10. Par zemes vienību Šķaunes pagastā uzmērīšanu un reģistrēšanu.
11. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
12. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
13. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
15. Par zemes nomas tiesību pāreju.
16. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
17. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Rokoli”, Andrupenes pagastā.
19. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
20. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes lēmumos.
21. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali.
22. Par centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dagdas novada pašvaldībā.
23. Par pašvaldības pārstāvi mežsaimnieku apvienībā „Krāslava”.
24. Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam A.Trūlim.
25. Par pašvaldības iepirkumu plānu 2018.gadam.
26. Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli.

27. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
28. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā “Krāslavas un Dagdas
novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
un par sadarbības līguma slēgšanu.
29. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Velku biedrība”.
31. Par foto konkursa “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu.
1. §
Par Konstantinovas sākumskolas likvidāciju
/Ziņo A.Trūlis; A.Plotka, J.Kavuns/
A.Trūlis informēja, ka Konstantinovas sākumskolā tiek realizētas divas izglītības
programmas – vispārējā pirmsskolas izglītības programma un pamatizglītības pirmā posma
programma 1.-6.klasē. Pirmsskolas programmu apgūst 14 audzēkņi, pamatizglītības pirmā
posma programmu – 14 izglītojamie. Skolā strādā 7 pedagogi, t.sk. 4 amatu savienošana.
2018./19.m.g. plānots, ka pirmsskolas grupā tiks uzņemti 14 bērni un 1.-6.klasē mācīsies
18 skolēni. Likvidācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti – modernizēt mācību vidi,
paplašināt piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību.
Jautājums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas izveidošanu
Konstantinovā tiks skatīts nākamajās komiteju sēdēs.
A.Trūlis ierosina balsot par piedāvāto lēmuma projektu – likvidēt Konstantinovas
sākumskolu ar 2018.gada 31.augustu.
Atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – 3 (J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube), „atturas” – 4 (V.Nipere, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis).
Lēmuma projekts noraidīts, jo nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu – vairāk kā pusi no
klātesošajiem domes deputātiem.
2. §
Par Asūnes pamatskolas reorganizāciju
/Ziņo A.Trūlis/
Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā iestāde Asūnes pamatskola
2017./2018.m.g. realizē izglītības programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības programma
(01011111) un pamatizglītības (1.-9.klase) programma (21011111), speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).
Pirmsskolas izglītības programmu 2017./2018.m.g. apgūst 10 audzēkņi, bet
pamatskolas (1.-9.klases) programmu – 22 izglītojamie, speciālo programmu – 4 skolēni.
Skolā strādā 13 pedagogi (t.sk. 5 amatu savienošana).
Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu koncepcijā 2017.-2021.gadam
definēts, ka Asūnes pamatskola līdz 2018.gada 1.septembrim reorganizēta par sākumskolu.
Izvērtējot bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmā un izglītojamo skaitu 1. –
9.kl. posmā, kā arī iepriekšējo gadu tendences, redzams, ka kopējais izglītojamo skaits
Asūnes pamatskolā turpina būtiski samazināties, īpaši 7.-9.klašu posmā.

2018./2019.m.g. pirmsskolas izglītības programmu plāno apgūt 6 audzēkņi, bet
pamatskolas (1.-9.klases) programmu – 21 izglītojamais, speciālo programmu – 4
izglītojamie, t.sk. 7.-9.klašu posmā – 3 skolēni.
Reorganizācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti - modernizēt mācību vidi,
paplašināt piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību.
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un 5 daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu:
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 4 (J.Kavuns,
O.Golube V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Reorganizēt Asūnes pamatskolu, reģistrācijas numurs 4212900566, juridiskā adrese:
Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., par Asūnes sākumskolu ar
2018.gada 1.septembri.
2. Noteikt, ka Asūnes sākumskola ir Asūnes pamatskolas funkciju, tiesību, saistību,
mantas, arhīva un lietvedības pārņēmēja.
3. Uzdot Asūnes pamatskolas direktora p.i. Z.Gražulei:
3.1. informēt iestādes pedagogus un darbiniekus par skolas reorganizāciju un veikt
nepieciešamās darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām minētā procesa
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.2. līdz 2018.gada 1.augustam nodrošināt skolas normatīvo dokumentu aktualizēšanu,
izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības iestādes statusam.
4. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai:
4.1. koordinēt pamatskolas reorganizācijas procesu un organizatorisko pasākumu
veikšanu;
4.2. sagatavot un iesniegt dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā Asūnes
pamatskolas reorganizācijas saskaņošanai;
4.3. nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam paziņojumu par Asūnes pamatskolas
reorganizāciju.
5. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks
samaksāti no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
6. Publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par Asūnes
pamatskolas reorganizācijas (pēc saskaņošanas ar IZM).
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļai.
8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
3. §
Par Šķaunes pamatskolas reorganizāciju
/Ziņo A.Trūlis; S.Viškure/
Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā iestāde Šķaunes pamatskola
2017./2018.m.g. realizē izglītības programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības programma
(01011111) un pamatizglītības (1.-9.klase) programma (21011111).
Pirmsskolas izglītības programmu 2017./2018.m.g. apgūst 11 audzēkņi, bet
pamatskolas (1.-9.klases) programmu – 27 izglītojamie. Skolā strādā 9 pedagogi (t.sk. 1
amatu savienošana).

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu koncepcijā 2017.-2021.gadam definēts,
ka Šķaunes pamatskola ir patstāvīga izglītības iestāde un ar 2019./20.m.g. pievienot
Ezernieku vidusskolai vai reorganizēt par Šķaunes sākumskolu.
Pirmsskolas izglītības programmu 2018./19.m.g. plāno apgūt 7 audzēkņi, bet
pamatskolas (1.-9.klases) programmu – 28 izglītojamie, t.sk. 7.-9.klašu posmā – 10
skolēni.
Reorganizācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti – modernizēt mācību vidi,
paplašināt piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību.
Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un 5 daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu:
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, V.Stikuts, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 3
(J.Kavuns, O.Golube, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Reorganizēt Šķaunes pamatskolu, reģistrācijas numurs 4212900559, juridiskā adrese:
“Skola”, Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov. par Šķaunes sākumskolu ar 2018.gada
1.septembri.
2. Noteikt, ka Šķaunes sākumskola ir Šķaunes pamatskolas funkciju, tiesību, saistību,
mantas, arhīva un lietvedības pārņēmēja.
3. Uzdot Šķaunes pamatskolas direktora p.i. M.Andžānei:
3.1.informēt iestādes pedagogus un darbiniekus par skolas reorganizāciju un veikt
nepieciešamās darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām minētā procesa
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.2.līdz 2018.gada 1.augustam nodrošināt skolas normatīvo dokumentu aktualizēšanu,
izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības iestādes statusam.
4. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai:
4.1.koordinēt pamatskolas reorganizācijas procesu un organizatorisko pasākumu veikšanu;
4.2.sagatavot un iesniegt dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā Šķaunes
pamatskolas reorganizācijas saskaņošanai;
4.3.nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam paziņojumu par Šķaunes pamatskolas
reorganizāciju.
5. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks
samaksāti no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
6. Publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par Šķaunes
pamatskolas reorganizācijas (pēc saskaņošanas ar IZM).
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļai.
8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
4. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Sakarā ar Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.34 “Grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi””, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2018/3 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību
Dagdas novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos
noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
5. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O. L.
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi S. L. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/55) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu O. L. adresē: ……., Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu O. L., personas kods ……., adresē: ……..,
Dagdas novads
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
6. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2018.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2017.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 1 lapas.

7. §
Par ceļu fonda līdzekļu sadali 2018.gadam
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts
autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu
finansēšanai Dagdas novadā” 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3
(A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu sadali 2018.gadam.
/Pielikumā/
2. Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.
8. §
Par dalības saskaņošanu starptautiskajā tūrisma izstādē OTDIH 2018
/Ziņo I.Plesņa/
Sakarā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” aicinājumu piedalīties
starptautiskajā tūrisma izstādē OTDIH 2018 Baltkrievijā Minskā, š.g. 4.-7.aprīlī, lai
reklamētu Dagdas novada tūrisma piedāvājumu un aicinātu apmeklēt kā ceļojuma
galamērķi, saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Saskaņot Dagdas tūrisma informācijas centra pārstāvja dalību uz starptautisko tūrisma
izstādi OTDIH 2018 Baltkrievijā Minskā, š.g. 4.-7.aprīlī.
9. §
Par VSPC “Dagda” fizikālās terapijas pakalpojuma maksu
/Ziņo I.Plesņa/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (turpmāk – VSPC
„Dagda”) iesniegtos grozījumus fizikālās maksas pakalpojumu cenrādī, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt VSPC „Dagda” Fizikālās terapijas pakalpojumu maksu no 2018.gada
1.marta. /Pielikumā/
2. Noteikt, ka ar 2018.gada 28.februāri zaudē spēku Dagdas novada domes 18.06.2015.
sēdē apstiprinātais VSPC „Dagda” Fizikālās terapijas pakalpojumu maksas cenrādis.
10. §
Par zemes vienību Šķaunes pagastā uzmērīšanu un reģistrēšanu

/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes
gabalus ar kadastra apzīmējumiem 6092 006 0299, 6092 006 0333, 6092 006 0338
Šķaunes pagastā, ņemot vērā, ka tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai,
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8)punktu, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6092 006 0299
(~2,5 ha), 6092 006 0333 (~1,6 ha), 6092 006 0338 (~3,8 ha) Šķaunes pagastā
uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minētos zemes īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā,
segt no pašvaldības 2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
11. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo J.Priluckis/
11.1. “Bebrulīči”, Ezernieku pagastā
Izskatot SIA “NULE 3”, reģ.Nr.40103650522, juridiskā adrese Katlakalna iela 11,
Rīga, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 01.02.2018.) par īpašuma “Bebrulīči” sadali un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Bebrulīči”, Ezernieku pagastā, kadastra Nr.6056 005 0265,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Bebrulīči”, Ezernieku pagastā, atdalītajam zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 6056 003 0114 (1,4 ha) nosaukumu “Bebrukrasti”, 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 lp.
11.2. “Vāverītes”, Asūnes pagastā
Izskatot SIA “Latgales zemes”, reģ.Nr.41503050288, juridiskā adrese Ģimnāzijas
iela 24-1A, Daugavpils, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.02.2018.) par īpašuma

“Vāverītes” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Vāverītes”, Asūnes pagastā, kadastra Nr.6046 006 0076,
sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Vāverītes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6046 004 0226 (2,1 ha) nosaukumu “Jānīši”, 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 lp.
11.3. “Namiķi”, Konstantinovas pagastā
Izskatot P. B. (P. B.), personas kods ……, deklarētā adrese …..., iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts 15.02.2018.) par īpašuma “Namiķi” 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, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist zemes īpašuma “Namiķi”, Konstantinovas pagastā, kadastra Nr.6076 002
0016, sadalei.
2. Piešķirt no īpašuma “Namiķi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
6076 003 0009 (20,3 ha) nosaukumu “Jaunnamiķi”, mainot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz mežsaimniecības zemi, kods 0201.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12. §
Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
12.1. J. T. Šķaunes pagastā
Izskatot J. T., personas kods ……, deklarētā adrese ……., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 15.02.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. T. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz zemes reformas pabeigšanai
paredzētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6092 002 0063 (6,8 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts
vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar J. T..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

12.2. ZS “Kaņepītes” Svariņu pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības ”Kaņepītes”, reģ.Nr.41501021034, juridiskā adrese
Veiziniški, Svariņu pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.02.2018.) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt ZS “Kaņepītes” zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes
fonda iekļautu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6090 004 0012 (1,2 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Zemes nomas līgumā iekļaut nosacījumu, ka nomas līgums var tikt vienpusēji grozīts
vai izbeigts pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt nomas līgumu ar ZS
“Kaņepītes”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.3. M. T. Šķaunes pagastā
Izskatot M. T., personas kods …., deklarētā adrese …….., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 30.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt M. T. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz 2,4 ha lielu platību no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0293 un 3,72 ha no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6092 006 3295 personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidu noslēgt nomas līgumu ar M.
T..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

12.4. V. J. Andrupenes pagastā
Izskatot V. J., personas kods ….., deklarētā adrese …….., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 12.02.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt V. J. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0224 (1,0 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt zemes nomas
līgumu ar V. J..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
12.5. L. R. Konstantinovas pagastā
Izskatot L. R., personas kods …., deklarētā adrese ……., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 16.02.2018.) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt L. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz pašvaldībai piekritīgu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0176 (3,3 ha) lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju S.Stepiņu noslēgt zemes nomas
līgumu ar L. R..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

12.6. A. K. Ezernieku pagastā
Izskatot A. K., personas kods …, deklarētā adrese ….., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 15.02.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt A. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes fonda zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056 002 0207 (4.38 ha), 6056 004 0481 (6.0 ha),
6056 005 0288 (4.84 ha), 6056 008 0052 (0.70 ha) lauksaimniecības vajadzībām un
noteikt nomas maksu 2,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
2. Pagarināt A. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes fonda zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6056 004 0231 (3.0 ha), 6056 005 0167 (1.0 ha),
6056 005 0210 (3.32 ha), 6056 005 0330 (2.5 ha), 6056 007 0139 (1.8 ha), 6056 007
0209 (14.4 ha) lauksaimniecības vajadzībām un noteikt nomas maksu 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
3. Pagarināt A. K. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2020. uz rezerves zemes fonda zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0033 (10.2 ha) lauksaimniecības vajadzībām
un noteikt nomas maksu 2,0% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
4. Zemes nomas līgumos iekļaut nosacījumu, ka nomas līgumi var tikt vienpusēji grozīti
vai izbeigti pēc likuma par rezerves zemes fonda izmantošanu stāšanos spēkā.
5. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas
līgumus ar A. K..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo J.Priluckis/
S. N. Šķaunes pagastā
Izskatot S. N., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldība
reģistrēts 15.02.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt S. N. zemes nomas tiesības ar 01.03.2018. uz zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6092 005 0124 (2,6 ha) Šķaunes pagastā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

14. §
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/Ziņo J.Priluckis/
14.1. ar D. V. Ezernieku pagastā
Izskatot D. V., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.02.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt D. V. zemes nomas tiesības ar 01.03.2018 līdz 31.12.2022. uz 1,8 ha lielu
platību no pašvaldībai piekritīga zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0297
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu
ar D. V..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.2. ar M. J. Asūnes pagastā
Izskatot M. J., personas kods …, deklarētā adrese …, iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.02.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”, 18.03.2014. mantojuma apliecību, ko izdevis zvērināts
notārs Gunta Daugaviete,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt M. J. zemes nomas tiesības ar 01.01.2018. līdz 31.12.2022. uz pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0053 (0,7 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt zemes nomas līgumu ar
M. J..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
14.3. ar M. I. Ezernieku pagastā
Izskatot M. I., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 29.01.2018.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas

27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Piešķirt M. I. zemes nomas tiesības ar 01.03.2018 līdz 31.12.2022. pašvaldībai
piekritīgu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6056 003 0071 (0,5 ha)
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt zemes nomas līgumu
ar M. I..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
15. §
Par zemes nomas tiesību pāreju
/Ziņo J.Priluckis/
S. S. Andrupenes pagastā
Izskatot S. S., personas kods …, deklarētā adrese ….., iesniegumu (pašvaldība
reģistrēts 25.01.2017.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar 2017.gada 31.decembri J. B., personas kods …, zemes nomas tiesības uz
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 6042 010 0053 un 6042 010 0054
Andrupenes pagastā sakarā ar viņa nāvi.
2. Piešķirt S. S. zemes nomas tiesības uz 1 (vienu) gadu līdz 31.12.2018. zemes nomas
tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 010 0053 (5,5 ha) un 6042
010 0054 (4,1 ha) platībā lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā.
4. Pēc nomas termiņa izbeigšanās par turpmāko nomu lemt atkarībā no tā, kas mantos
nomas tiesības uz minēto zemi.
5. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar S.
S..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

16. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 15.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai.
Nr.
p.k.

Pagasts

1. Andrupenes pagasts
2. Andrupenes pagasts
3. Andrupenes pagasts
4. Andrupenes pagasts
5. Asūnes pagasts
6. Asūnes pagasts
7. Asūnes pagasts
8. Asūnes pagasts
9. Asūnes pagasts
10. Bērziņu pagasts
11. Bērziņu pagasts
12. Bērziņu pagasts
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts

19. Svariņu pagasts

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

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Platība

6042 007 0162

0,59

6042 006 0257

0,8

6042 002 0062

6,15
(daļa no z.g.)

6042 011 0119

0,7

6046 004 0405
6046 005 0054
6046 005 0100

4,5
(daļa no z.g.)
4,2
1,3
(daļa no z.g.)

6046 005 0234

9,7

6046 005 0277

0,25
(daļa no z.g.)

6050 004 0184

1,5

6050 004 0390

0,9

6050 004 0416

0,3

6076 004 0126

0,52

6076 004 0201

0,3
(daļa no z.g.)

6076 004 0397

0,34

6076 004 0287

0,15

6076 005 0193

2,1

rezerves zemes fonds

6076 004 0473

0,5

pašvaldībai piekritīga
zeme

6090 001 3375

2,9

20. Svariņu pagasts

zeme zemes reformas
pabeigšanai

6090 001 0228

1,18

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2018.gada
16.martam.
17. §
Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo J.Priluckis/
17.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0132 Asūnes pagastā
Izskatot J. D., personas kods …, deklarētā adrese …, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, 20.06.2006. MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 30.puktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0132 (2,24 ha) Asūnes pagastā
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz
mežsaimniecības zemi, kods 0201.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
17.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0117 Ezernieku pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26.puktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0117 (0,39 ha) Ezernieku pagastā
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zemes uz individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemi, kods 0601.

18. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Rokoli” Andrupenes pagastā
/Ziņo J.Priluckis/
Izskatot A. R., personas kods …, deklarētā adrese …., iesniegumu (pašvaldībā
reģistrēts 14.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumā “Rokoli”, sadalot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6042 010 0105 divos zemes gabalos – 4,65 ha un 0,75 ha.
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 lp.
Pielikumā
1. Projekta izstrādes nosacījumi uz vienas lapas.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 010 0105 sadales shēma uz vienas lapas.
19. §
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
/Ziņo J.Priluckis/
19.1. īpašumam “Birztalas”, Šķaunes pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-docZIP_60920060342_20180209
nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Šķaunes pagastā, sadalot zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6092 006 0342 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0405 (projektētā
platība 16,30 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības
zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0403 (projektētā
platība 0,12 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Birztalas”, kadastra
Nr.6092 006 0241, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

19.2. īpašumam “Zemenes”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc-ZIP_60800040026_20180212
nekustamajam īpašumam “Zemenes”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6080 004 0026 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0294 (projektētā
platība 13,32 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības
zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0293 (projektētā
platība 0,68 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Zemenes”, kadastra
Nr.6080 004 0025, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

19.3. īpašumam “Seklupes”, Ķepovas pagastā
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 09.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800050004_ 20180209
nekustamajam īpašumam “Seklupes”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 6080 005 0004 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0067 (projektētā
platība 15,51 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības
zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 005 0066 (projektētā
platība 1,09 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Seklupes”, kadastra
Nr.6080 005 0004, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
19.4. īpašumam “Zaļumi”, Ķepovas pagastā

Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sertifikāts BA Nr.21,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.02.2018.) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu e-doc ZIP_60800040037_ 20180214
nekustamajam īpašumam “Zaļumi”, Ķepovas pagastā, sadalot zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6080 004 0037 divās zemes vienībās.
2. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0292 (projektētā
platība 36,21 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības
zeme, kods 0101.
3. Izveidotajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0291 (projektētā
platība 1,49 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme,
kods 0101.
4. Noteikt, ka abas izveidotās zemes vienības paliek īpašuma “Zaļumi”, kadastra Nr.6080
004 0037, sastāvā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

20. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes lēmumos
/Ziņo J.Priluckis/
20.1. Dagdas novada pašvaldības domes 23.11.2017. lēmumā “Par zemes vienības
daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols
Nr. 16, 27.§)
Pamatojoties uz Administratīva procesa likuma 72.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 23.11.2017. lēmumā “Par
zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”,
(protokols Nr. 16, 27.§) un izteikt šādā redakcijā:
1. Bērziņu pagasta nekustamajā īpašumā “Aizmeži” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6050 004 0135 (5,8 ha) noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
un noteikt, ka lietošanas mērķim – lauksaimniecības zeme (kods 0101) – ir piekritīga
platība 5,3 ha, bet lietošanas mērķim – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods 1201) ir piekritīga platība 0,5 ha.
2. Izveidot Bērziņu pagasta nekustamajā īpašumā "Aizmeži", zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6050 004 0135, zemes vienības daļu 0,5 ha platībā (kadastra apzīmējums

6050 004 0135 8001), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
3. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas 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 lp.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 0135 robežu shēma ar
iezīmētu plānoto zemes vienības daļu.
20.2. Dagdas novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā “Par zemes vienības
daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols
Nr.1, 24.§ 24.1.p.)
Pamatojoties uz Administratīva procesa likuma 72.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā “Par
zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”,
(protokols Nr. 1., 24.§ 24.1.p.) un izteikt šādā redakcijā:
1. Andrupenes pagasta nekustamajā īpašumā “Avoti” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6042 004 0028 (18,9 ha) noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un noteikt, ka lietošanas mērķim – lauksaimniecības zeme (kods 0101) – ir
piekritīga platība 18,4 ha, bet lietošanas mērķim – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (kods 1201) ir piekritīga platība 0,5 ha.
2. Izveidot Andrupenes pagasta nekustamajā īpašumā "Avoti", zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 6042 004 0028, zemes vienības daļu 0,5 ha platībā (kadastra apzīmējums
6042 004 0028 8001), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201.
3. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas 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 lp.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0028 robežu shēma ar
iezīmētu plānoto zemes vienības daļu.
20.3. Dagdas novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā “Par zemes vienības
daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, (protokols
Nr. 1, 24.§ 24.2.p.)
Pamatojoties uz Administratīva procesa likuma 72.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Dagdas novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā “Par
zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”,
(protokols Nr. 1, 24.§ 24.2.p.) un izteikt šādā redakcijā:
1. Dagdas pilsētas nekustamajā īpašumā “Stāvlaukums 1” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6009 001 3042 (925 m2) noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un noteikt, ka lietošanas mērķim – zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) – ir piekritīga platība 875
m2, bet lietošanas mērķim – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ir piekritīga
platība 50 m2.
2. Izveidot Dagdas novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā "Stāvlaukums
1", zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6009 001 3042, zemes vienības daļu 0,0050
ha (50 m2) platībā (kadastra apzīmējums 6009 001 3042 8001), nosakot tai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801.
3. Izdarot instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienības daļas 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 lp.
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 001 3042 robežu shēma ar
iezīmētu plānoto zemes vienības daļu.
21. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali
/Ziņo J.Priluckis/
Sakarā ar nepieciešamību atdalīt platību pašvaldības ceļa izveidošanai un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 006
0338 0,1 ha lielu platību ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0446 un noteikt tai
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
2. Paliekošajai zemes vienībai noteikt platību 3,7 ha ar kadastra apzīmējumu 6092
006 0445 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6092 006 0338 sadales shēma
22. §
Par centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dagdas novada pašvaldībā
/Ziņo A.Trūlis/
Lai nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības budžeta iestādēs vienotu grāmatvedības
uzskaiti, paredzot vienotus uzskaites pamatprincipus, vienotu budžeta ieņēmumu un

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, grāmatvedības kontu plāna
lietošanu, pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Likums par budžetu un
finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, kā arī atbilstoši grāmatvedību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem: MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.867 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, MK 27.12.2005. noteikumiem
Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” un MK 27.12.2005.
noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”, Dagdas novada pašvaldībā ir nepieciešams izveidot
centralizēto grāmatvedību.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – 1 (O.Golube),
„atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās S.Viškure, A.Viškurs,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dagdas novada
pašvaldībā ar 2018.gada 1.jūliju.
2. Centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanas modeļa izstrādei un jauna pašvaldības
organizatoriskās struktūras modeļa izstrādei izveidot darba grupu šādā sastāvā:
1) Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors, darba grupas vadītājs;
2) Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja vietniece;
3) Ēriks Čaplinskis – finanšu nodaļas vadītājs;
4) Astrīda Koļča – galvenā grāmatvede;
5) Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults;
6) Ināra Tukiša – ekonomiste.
3. Darba grupai izstrādāt un darba grupas vadītājam līdz 2018.gada 12.martam iesniegt
izskatīšanai Dagdas novada domē:
3.1. centralizētās grāmatvedības uzskaites modeli;
3.2. Pašvaldības organizatoriskās struktūras modeli, kas pakārtots centralizētās
grāmatvedības organizācijai Dagdas novada pašvaldībā.
23. §
Par pašvaldības pārstāvi mežsaimnieku apvienībā „Krāslava”
/Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar to, ka Dagdas novada pašvaldība ir biedrības „Mežsaimnieku apvienība
„Krāslava”” biedrs un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības vides inženieri Viktoru KISELEVSKI
pārstāvēt ar balss tiesībām Dagdas novada pašvaldību biedrībā „Mežsaimnieku apvienība
„Krāslava””.
24. §
Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam A.Trūlim

/Ziņo S.Viškure/
Izskatot domes priekšsēdētāja Aivara Trūļa 16.02.2018. iesniegumu ar lūgumu
atļaut savienot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amatu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, ar Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomes locekļa amatu, ar biedra amatiem biedrībā “Eiroreģions “Ezeru
zeme””, biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību
mācību centrs”, ar Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, ar
Krāslavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja amatu, ar
biedrības “Mednieku biedrība “Svariņi”” revidenta amatu, kurā viņš apliecina, ka amatu
pienākumu pildīšana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai.
Dome konstatēja, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkta izpratnē A.Trūlis kā Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs ir uzskatāms par valsts amatpersonu un atbilstoši minētā likuma
7.panta piektajai daļai pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar 1)amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu...; 2)amatu biedrībā…;
4)citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo amatpersonu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Izvērtējot domes priekšsēdētāja amata pienākumus kopsakarā ar iesniegumā
minētajiem amatu pienākumiem, secināms, ka amatu savienošanā nav konstatējamas
interešu konflikta pazīmes, kā arī tas nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitē A.Trūlim tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktu, 7.panta piektās daļas 4)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Trūlis,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Aivaram Trūlim savienot Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
amatu ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”,
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, ar
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu, ar biedra amatiem
biedrībā “Eiroreģions “Ezeru zeme””, biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”,
biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”, ar Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, ar Krāslavas sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas priekšsēdētāja amatu, ar biedrības “Mednieku biedrība
“Svariņi”” revidenta amatu.
2. A.Trūlim savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt pašvaldības
domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai
un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
25. §
Par pašvaldības iepirkumu plānu 2018.gadam

/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (J.Kavuns,
A.Plotka), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2018.gadam. /Pielikumā/
2. Pārējie iepirkumi tiks veikti pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, atkarībā no
pašvaldības budžeta iespējām un realizējamiem projektiem, piesaistot papildus
finansējumu.
26. §
Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Noklausījusies Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par
nepieciešamību organizēt Dagdas novada pašvaldības īpašuma objekta – cirsmu nodošanu
atsavināšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Vijolītes”, Šķaunes pagasts,
Dagdas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 3305, Dagdas novada
dome, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, konstatē sekojošo:
 No Šķaunes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000472030 ierakstiem redzams,
ka nekustamā īpašuma – zemes vienības “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads,
kadastra numurs 6092 001 3092, īpašuma kopējā platība 66,73 ha, īpašnieks ir Dagdas
novada pašvaldība.
 2017.gada 20.aprīļa Dagdas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums
“Par pašvaldības īpašuma objekta – cirsmas atsavināšanu Šķaunes pagastā” (prot.Nr.5,
28.§), sakarā ar ko tika uzsākta dokumentācijas sagatavošana pašvaldības īpašuma
“Vijolītes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6092 006 3305 esošā meža cirsmas
1.kvartāla 10.nogabala (5 ha) un 1.kvartāla 35.nogabala (5 ha) nodošana atsavināšanai.
 Saskaņā ar Valsts meža dienesta izsniegtu Apliecinājumu Nr.1088485 koku ciršanai,
zemes vienībai “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra apzīmējums
6092 006 3305, 1.kvartāla 10.nogabalam noteikts cirtes izpildes veids – galvenā
kailcirte, izcērtamā platība 4,99 ha, 1.kvartāla 35.nogabalam noteikts cirtes izpildes
veids – galvenā kailcirte, izcērtamā platība 5 ha.
 Saskaņā ar sertificēta vērtētāja cirsmas novērtējumu zemes vienībā “Vijolītes”,
Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra apzīmējums 6092 006 3305, izcērtamo koku
vērtība 1.kvartāla 10.nogabala un 1.kvartāla 35.nogabalam ir EUR 42 750.
 Nekustamajā īpašumā “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra
apzīmējums 6092 006 3305, nepieciešams veikt augošo koku ciršanu un koki iepriekš
minētajā platībā nav nepieciešami Dagdas novada pašvaldībai vai tās iestādēm
normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.
 Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt
darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2)punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt
citas privāttiesiska rakstura darbības.
 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
2.panta (1) daļā noteikts, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu
atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, 3.panta 2)punktā noteikts, ka manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu,
8.panta sesto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (A.Plotka), „atturas” – 4 (V.Nipere, J.Kavuns,
O.Golube, P.Tukišs), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Stikuts,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas
novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 6092 006 3305, 1.kvartāla 10., 35.
nogabala cirsmu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmu nosacīto cenu EUR 42 750 (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro) bez (PVN), saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu (Pielikumā).
3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas zemes vienībā ar kadastra Nr.6092 006 3305
1.kvartāla 10., 35.nogabalu izsoles noteikumus (Pielikumā).
4. Izveidot cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
 Juris KAVUNS – Domes deputāts;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.
5. Publicēt sludinājumu par cirsmas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
27. §
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada dome pieņem zināšanai izpilddirektora A.Gekiša sniegto
ziņojumu par domes pieņemto lēmumu izpildi un pašvaldības veiktajiem darbiem periodā
no 2017.gada augusta līdz 2018.gada februārim. /Ziņojums audioierakstā/
28. §
Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu ERAF projektā
“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija
uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”
un par sadarbības līguma slēgšanu
/Ziņo L.Nagļa/
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem
Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un 2016.gada 23.maija

Ministru kabineta rīkojumu Nr.302 “Par plānoto finansējuma apmēru un iznākuma
rādītājiem pašvaldībām 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto
teritoriju pašvaldībās” ietvaros” integrēto teritoriju investīciju projektu idejas, ņemot vērā
Dagdas novada pašvaldības attīstības programmā 2013. - 2019. gadam noteikto vidēja
termiņa 1. prioritātes "Drošs un sakopts novads ar atbilstošu infrastruktūru" rīcības virziena
"RV2 Satiksmes infrastruktūra un pieejamība”, 1.2.pielikuma pie „Dagdas novada
Attīstības programma 2013.-2019.gadam” Investīciju plānu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Atbalstīt sadarbības projekta ar Krāslavas novada domi “Krāslavas un Dagdas
novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās
teritorijās” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros. /Pielikumā: Projekta apraksts/
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projekta attiecināmās izmaksas
1 326 542,13 euro apmērā, tai skaitā: Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums
85%, Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija, kas kopā
veido 15% - Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 10,5% jeb 139 286,92 EUR
un Valsts budžeta dotācija 4,5% jeb 59 694,40 EUR.
Nodrošināt Dagdas novada pašvaldības projekta daļas finansējumu projekta
aktivitāšu uzsākšanai no Dagdas novada pašvaldības 2018.-2019.gada budžeta
līdzekļiem un Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem.
Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt sadarbības līgumu par
projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības
veicināšanai degradētajās teritorijās” ieviešanu ar Krāslavas novada domi.
29. §
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
/Ziņo R.Azins/

29.1. dzīvojamās platības izīrēšana V. S.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu V. S., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6)punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt V. S. pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 1–16, Asūnē (2-istabu, ar ērtībām) uz 6
mēnešiem – līdz 2018.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt telpu īres līgumu ar V.
S..
3. Uzlikt par pienākumu V. S. pēc īres līguma noslēgšanas reģistrēt deklarēto dzīvesvietu

adresē: Kalna iela 1-16, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
29.2. dzīvojamās platības izīrēšana Z. M.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu Z. M., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 6)punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt Z. M. pašvaldības dzīvoklī “Palejas”–4 , Ezerniekos (1-istabu un koplietošanas
telpas, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu – līdz 2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu noslēgt telpu īres līgumu ar
Z. M..
3. Uzlikt par pienākumu Z. M. pēc īres līguma noslēgšanas reģistrēt deklarēto dzīvesvietu
adresē: “Palejas”-4, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.3. dzīvojamās platības izīrēšana I. J.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu I. J., pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3)punktu un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt I. J. pašvaldības dzīvokli Liepājas ielā 2–4, Dagdā (1-istabas, bez ērtībām) uz
1 gadu – līdz 2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt telpu īres līgumu ar I. J..
3. Uzlikt par pienākumu I. J. pēc īres līguma noslēgšanas reģistrēt deklarēto dzīvesvietu
adresē: Liepājas iela 2-4, Dagda, Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.4. īres līguma pagarināšana J. B.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. B., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt J. B. īres līgumu uz dzīvokli Pasta ielā 35-1, Dagdā uz 6 mēnešiem - līdz
2018.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu ar J. B..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.5. īres līguma pagarināšana I. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. P., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt I. P. īres līgumu uz dzīvokli Kalna ielā 1–8, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju Ž.Aišpuri noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar I. P..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.6. īres līguma pagarināšana M. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu M. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt M. G. īres līgumu uz dzīvokli “Kļavas”–4, Andzeļos uz 1 gadu – līdz
2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar M. G..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.7. īres līguma pagarināšana Ņ. R.-K.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ņ. R.-K., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt Ņ. R.-K. īres līgumu uz dzīvokli “Saulītes”–1, Šķaunē uz 6 mēnešiem - līdz
2018.gada 31.augustam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidai noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Ņ. R.-K..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.8. īres līguma pagarināšana J. T.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. T., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. T. īres līgumu uz dzīvokli “Celiņi”–14, Šķaunē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidai noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar J. T..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

29.9. īres līguma pagarināšana J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 13.februāra 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” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt J. V. īres līgumu uz dzīvokli “Kaimiņi”–2, Šķaunē uz 1 gadu – līdz
2019.gada 28.februārim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju R.Demidai noslēgt vienošanos par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar J. V..
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

30. §
Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “VELKU BIEDRĪBA”
/Ziņo A.Trūlis/

Sakarā ar Konstantinovas pagasta pārvaldes 20.02.2018. iesniegumu ar lūgumu
atļaut pieņemt no biedrības “VELKU BIEDRĪBA”, reģ. Nr.40008032748, juridiskā adrese
Ģimnastikas iela 6-28, Rīga, LV-1004, ziedojumu līdz EUR 700,- Konstantinovas
sākumskolas pamatizglītības un pirmsskolas izglītojamo bērnu pusdienu apmaksāšanai
bērniem, kuru vecākiem nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var
izlemt par kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut Konstantinovas pagasta pārvaldei pieņemt no biedrības “VELKU BIEDRĪBA”
ziedojumu līdz EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 centi) apmērā Konstantinovas
sākumskolas izglītojamo ēdināšanai saskaņā ar Konstantinovas pagasta pārvaldes
iesniegtajiem rēķiniem biedrībai par periodu no 20.02.2018. līdz 31.05.2018.
2. Piekrist ziedojuma mērķim – Konstantinovas sākumskolas pamatizglītības un
pirmsskolas izglītojamo bērnu pusdienu apmaksāšanai bērniem, kuru vecākiem nav
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju Solvitu Stepiņu parakstīt
ziedojuma līgumu ar biedrību “VELKU BIEDRĪBA”.
31. §
Par foto konkursa “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu
/Ziņo I.Plesņa/
Izskatījusi Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” aicinājumu līdzfinansēt
Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros īstenojamo projektu - Latvijas skolu jaunatnes
foto konkurss “Mana zeme skaistā”, un sakarā ar Dagdas novada skolu dalību šajā
konkursā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pmata pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt Dagdas novada skolu dalību Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana
zeme skaistā” un piešķirt projekta interneta risinājuma izveidei pašvaldības
līdzfinansējumu 187 EUR no pašvaldības 2018.gada budžetā Atpūtas, kultūras un
reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)
plānotajiem līdzekļiem.
2. Noslēgt līgumu ar Nodibinājumu “Zinātnes un inovāciju parks” par projekta
līdzfinansēšanu.
Sēdi slēdz plkst. 17 : 20.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2018.gada 23.februārī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 21.februāra sēdē
protokols Nr.3, 6.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2017.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2018.
( saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")
Vispārējās izglītības iestādes

Nr.

EKK

1

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

1

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2017.gadā* (EUR):

2

1000
1100

1200

2000
2100

3

ATLĪDZĪBA:
atalgojumi (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas un naudas
balvas (EKK 1148), un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus
(EKK 1170),
darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI no
prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem
labumiem un maksājumiem (EKK 1170))
PRECES UN PAKALPOJUMI:
mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
(izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba
braucienus ( EKK 2120));

2200

pakalpojumu samaksa

2210

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

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

2240

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo
remontu)

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

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

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola*2

Andrupenes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Asūnes
pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestādes
Šķaunes
pamatskola

Konstantinovas
sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Andrupenes PII
"Avotiņš"

4

5

6

7

8

9

10

11

12

176 219,64

136 031,86

34 274,68

49 595,58

62 290,00

35 003,50

35 040,31

257 979,49

65 840,52

141 439,00

104 743,93

27 444,29

38 917,73

49 579,00

26 736,05

28 230,36

205 078,88

52 445,36

34 780,64

31 287,93

6 830,39

10 677,85

12 711,00

8 267,45

6 809,95

52 900,61

13 395,16

95 530,39

44 070,61

14 021,83

18 172,70

15 056,00

10 324,63

4 780,75

68 708,33

4 946,73

551,29

417,88

224,59

20,50

44,00

12,00

0,00

60,50

0,00

75 309,89

23 162,33

9 221,15

10 857,47

12 263,00

5 535,00

3 073,43

50 670,37

3 587,91

2 128,81

2 308,46

1 583,44

285,07

231,00

833,02

843,00

939,84

475,16

58 857,17

10 581,92

6 052,33

3 551,97

3 939,00

3 353,57

1 715,32

44 896,48

2 309,60

395,63

398,65

927,49

5 522,71

1 365,00

240,46

270,59

2 319,41

133,50

13 040,15

9 824,90

657,89

817,57

6 728,00

1 107,95

143,00

2 514,64

669,65

84,70

48,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,43

0,00

0,00

680,15

0,00

0,00

101,52

0,00

0,00

2.3.

2300

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

2310

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2320

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

2340

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

2350

2370

2.4.
3.
3.1.

2400

5233

20 387,90

4 576,09

7 294,73

2 621,00

4 598,28

1 707,32

17 977,46

1 358,82

5 374,30

8 006,82

1 650,24

1 357,12

975,00

1 146,17

1 166,57

5 660,56

257,01

0,00

6 533,00

0,00

5 037,87

0,00

2 117,35

0,00

25,00

0,00

338,42

71,87

10,13

0,00

28,00

0,00

10,07

293,38

0,00

13 456,56

4 987,21

2 808,68

899,74

1 617,00

1 314,97

485,24

11 711,18

1 040,55

0,00

789,00

107,04

0,00

1,00

19,79

45,44

287,34

61,26

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

mācību līdzekļi un materiāli

Grāmatas un žurnāli
PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA:

5000

19 169,28

Bibliotēku fonds

499,93

102,50

0,00

0,00

128,00

179,35

0,00

0,00

0,00

36,24

931,86

0,00

0,00

0,00

5,10

0,00

0,00

0,00

36,24

931,86

0,00

0,00

0,00

5,10

0,00

0,00

0,00

IZDEVUMI KOPĀ (EUR): 271 786,27

181 034,33

48 296,51

67 768,28

77 346,00

45 333,23

39 821,06

326 687,82

70 787,25

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2018.:

374

175

60

44

36

38

29

145

29

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

726,70

1 034,48

804,94

1 540,19

2 148,50

1 192,98

1 373,14

2 253,02

2 440,94

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2018. (EUR):

60,56

86,21

67,08

128,35

179,04

99,41

114,43

187,75

203,41

Dagdas novada pašvaldības domes priekšēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 21.februāra sēdē
protokols Nr.3, 7.§

Dagdas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadale 2018.gadam
(sadalījumā pa teritoriālajām vienībām)
(K=1,3)

Nr.

Teritoriālā vienība
(pilsēta, pagasti)

1

2

Ceļi (km) Ielas (km)
3

4

(K=1,3)
A grupas
ceļi (km)
5

(K=1)
B grupas
ceļi (km)
6

Līdzekļi

(K=0,7)
C grupas
ceļi (km)

Koriģētie km
(piemērojot
koeficientus)

7

8

9

1.

Andrupenes pagasts

71,982

3,702

23,830

32,600

11,850

76,687

2.

Andzeļu pagasts

53,840

0,000

47,870

5,970

0,000

68,201

3.

Asūnes pagasts

29,367

3,287

21,520

2,420

2,140

36,167

4.

Bērziņu pagasts

34,080

2,970

21,650

0,000

9,460

38,628

5.

Dagdas pagasts

21,730

2,220

19,510

0,000

0,000

28,249

6.

Ezernieku pagasts

83,170

0,000

51,950

11,770

19,450

92,920

7.

Konstantinovas pagasts

40,843

1,263

34,880

0,000

4,700

50,276

8.

Ķepovas pagasts

35,370

0,000

17,670

2,940

14,760

36,243

9.

Svariņu pagasts

54,090

2,940

38,640

7,170

5,340

64,962

10.

Šķaunes pagasts

48,270

0,000

23,160

6,650

18,460

49,680

PAGASTOS KOPĀ (50%):

472,742

16,382

300,680

69,520

86,160

542,013

11.

Dagdas pilsēta (40 %):

12.

Nesadalītie līdzekļi (10 %):

19,008

19,008

Pavisam KOPĀ:

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

2018.gada
līdzekļu sadale Līdzekļu atlikums uz
(EUR)
01.01.2018. (EUR)

2018.gadam
KOPĀ:
11

10

25 664
22 825
12 104
12 928
9 454
31 097
16 826
12 129
21 741
16 626

377
9 524
-250
-9 330
-897
-8 092
485
5 980
14 135
6 356

26 041
32 349
11 853
3 598
8 557
23 005
17 311
18 109
35 876
22 983

181 394
145 115
36 279

18 289
5 002
-15 572

199 683
150 117
20 707

362 788

7 719

370 507

A.Trūlis

Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 21.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 9.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
FIZIKĀLĀS TERAPIJAS
maksas pakalpojumi
(no 2018.gada 1.marta)
Nr.
p.k.

Procedūras nosaukums

Maksa
(EUR)

1.

Galvanizācija

3,00

2.

Elektroforēze*

3,50

3.

Amplipulsterapija (SMS terapija)

3,00

4.

SMS forēze*

3,50

5.

Darsonvalizācija

3,50

6.

Ultraīsviļņu terapija (UVČ)

3,00

7.

Mikroviļņu terapija (DMV, CMV)

3,00

8.

Ultraskaņas terapija

3,00

9.

Fonoforēze

4,00

10.

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

4,00

11.

Ultravioletā apstarošana (LOR orgānu UV apstarošana)

2,00

12.

Magnētterapija

4,00

13.

Ozokerīta-parafīna aplikācija (viens lauks)

4,00

14.

Ozokerīta-parafīna aplikācijas (divi lauki)

7,00

15.

Inhalāciju terapija (par vienu procedūru)

2,00

16.

Vispārējā ultravioletā apstarošana

4,00

17.

Lāzerterapija

4,00

* - procedūra ar medikamentu
Procedūras nozīmē ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.

Iestādes vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 21.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 25.§)

Dagdas novada pašvaldības
Iepirkumu plāns 2018.gadam
Nr.
p.k.

Līguma priekšmets

Paredzamā
līgumcena
(EUR bez PVN)

Izsludināšanas
termiņš

Preces, pakalpojumi:
1.

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām (malka)

80 000

2.

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām

30 000

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām (01.09.2018. 31.08.2019.)

185 000

4.

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu
uzturēšanas darbu veikšana ziemā

45 000

oktobris

5.

Sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās”
nodrošināšana Dagdas novada iedzīvotājiem
2019.gadā

40 000

novembris

6.

Dagdas sporta kompleksa tehniskā projekta
izstrāde

25 000

februāris

7.

Dagdas Tautas nama zāles krēslu iegāde

21 000

maijs – jūnijs

8.

Skolēnu autobusu iegāde

91 000

jūnijs - jūlijs

9.

Alejas ielas pārbūves tehniskā projekta
aktualizācija

16 000

februāris

10.

Tautas tērpu iegāde LEADER projektu ietvaros

15 000

marts - aprīlis

11.

Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde LEADER
projekta ietvaros

14 000

februāris marts

12.

Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai
un pašvaldības iestāžu vajadzībām (2018.gada
15.apr. – 2019.gada 31.dec.)

240 000

februāris

Elektroenerģija Dagdas novada pašvaldības
iestāžu vajadzībām (2018.gada jūnijs – 2020.
gada jūnijs)

120 000

maijs - jūnijs

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas
novadā

300 000

decembris

3.

13.

14.

aprīlis

marts

jūnijs

Būvdarbi:
15.

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve,
pielāgojot to cilvēkiem ar kustības
traucējumiem, Mičurina ielā 3a, Dagdā, Dagdas
novadā

302 000

februāris - marts

Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai

34 000

februāris

17.

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu
uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

250 000

oktobris

18.

Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi
(Mājturības un darbmācības kabinetu remonts,
skolas jumta nožogojuma, jumta lūkas un kāpņu
montāža)

27 000

marts - aprīlis

16.

19.

Evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku
vidusskolā:

19.1. tehniskā dokumentācija

41 000

19.2. būvdarbi
20. * Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana
publisko ūdeņu vides pieejamībai un
antropogēnās slodzes samazināšanai
21.

Dagdas novada grants ielu un ceļu pārbūve
(Vecdome – Purpļi, Parka iela, Pasta iela)

22.

Dagdas novada grants ielu un ceļu pārbūve
(Grabova – Malka, Kaitra- Ustje)

22.1. tehniskā dokumentācija
22.2. būvdarbi

marts – aprīlis
jūnijs – augusts

45 000

maijs - jūnijs

248 000

aprīlis - maijs

13 000

aprīlis - jūnijs

650 000

septembris oktobris

* - projekta atbalstīšanas gadījumā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2018.gada 21.februāra sēdē
(protokols Nr.3, 26.§)

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu
cirsmu izsoles noteikumi
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dagdas novada
pašvaldības īpašumā „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā (zemes vienības kadastra
apzīmējums Nr. 6092 006 3305) organizējama vienas cirsmas divu nogabalu mutiska izsole ar
augšupejošu soli (1.kvartāla 10., 35.nogabali), kas tiek izsolīti kā viens vesels objekts.
Cirsmas krāja – 3237,32 m3.
1.2. Izsoles rīkošanas pamats – Dagdas novada pašvaldības domes 21.02.2018. sēdes lēmums
„Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli” (sēdes protokols Nr.3,
26.§).
1.3. Noteikumi izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
2. IZSOLES ORGANIZĒŠANA, VIETA UN LAIKS
2.1. Izsoli organizē Dagdas novada pašvaldības domes izveidota izsoles komisija, ko
apstiprinājusi Dagdas novada dome.
2.2. Izsole notiek 2018. gada 5.aprīlī plkst. 15:00
2.3. Izsoles norises vieta – Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674 (2.stāvs, sēžu zāle).
3. ZIŅAS PAR IZSOLES PRIEKŠMETU
3.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota viena cirsma ar diviem nogabaliem, kā
vienots izsoles objekts ar nosaukumu „Īpašuma „Vijolītes” cirsmu izsole”:
 cirtes izpildes veids – kailcirte, apliecinājums koku ciršanai Nr.1088485, derīgs no
2017.gada 11.maija līdz 2019. gada 31.decembrim;
 kvartāls Nr.1, nogabals Nr.10 – 4,99 ha platībā;
 kvartāls Nr.1, nogabals Nr.35 – 5,00 ha platībā;
 kopējā cirsmu platība 9,99 ha, īpašums „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā,
īpašuma kadastra apzīmējums 6092 006 3305.
3.2. Ar informāciju par cirsmas atrašanās vietu, platību, valdošo sugu, cirsmas krājas
novērtējumu
var
iepazīties
Izsoles
organizētāja
mājas
lapā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html un personīgi pie Izsoles organizētāja
Alejas ielā 4, Dagdā.
3.3. Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2018.gada 21.martā, pulcēšanās plkst. 13:00
pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā, LV-5674. Kontaktpersona –
Artjoms Gekišs, pašvaldības izpilddirektors, tālr.29192507. Pārējā laikā līdz faktiskajai
Izsoles norisei ikviens Izsoles Dalībnieks cirsmas apskati dabā var veikt patstāvīgi.
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3.4. Izsoles sākumcena cirsmai tiek noteikta EUR 42 750 (četrdesmit divi tūkstoši septiņi
simti piecdesmit euro).
3.5. Izsoles solis tiek noteikts EUR 250 (divi simti piecdesmit euro).
4. DALĪBAS MAKSA UN NODROŠINĀJUMS
4.1. Solīšanā var piedalīties pēc dalības maksas (iemaksa, ko veic Izsoles dalībnieks, lai segtu
ar Izsoles organizēšanu saistītos izdevumus) un nodrošinājuma iemaksas veikšanas Dagdas
novada pašvaldības norēķinu kontā:
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
AS SEB banka
norēķinu konts Nr. LV72 UNLA 0050 0181 82302.
AS SEB BANKA
Kods UNLALV2X
4.2. Nodrošinājuma naudas 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas jeb EUR 4 275 (četri
tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro) apmērā un dalības maksas EUR 50.00 (piecdesmit
euro) apmērā iemaksa Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā 1 (vienu)
darba dienu pirms izsoles.
4.3. Maksājuma uzdevumā par dalības maksas un nodrošinājuma iemaksu Dagdas novada
pašvaldības norēķinu
kontā obligāti jānorāda maksājuma mērķis (dalības
maksa/nodrošinājuma nauda) ar atsauci uz Īpašuma „Vijolītes” cirsmu izsoli.
4.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis cirsmas, nodrošinājumu ieskaita nosolīto cirsmu
apmaksā.
4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri cirsmas nav nosolījuši, nodrošinājumu atmaksā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc izsoles norises.
4.6. Dalības maksa netiek atmaksāta.
5. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
5.1. Ar Izsoles noteikumiem Dalībnieks var iepazīties:
- Izsoles organizētāja mājas lapā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
sadaļā „pašvaldība/pašvaldības izsoles” un personīgi pie Izsoles Organizētāja Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
5.2. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres
līdz 2018.gada 5.aprīļa plkst. 14:00, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV5674, darba dienās no plkst. 8.00 – 12:00 , un no plkst. 13.00 – 15:00, kontaktinformācija 656
81434.
5.3. Izsolē var piedalīties rīcībspējīga fiziska persona vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība.
5.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.4.1. juridiskām personām:
5.4.1.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles
noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.1.2. LR Uzņēmumu reģistra izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
5.4.1.3. Uzņēmuma reģistra lēmuma kopija vai izziņa par pārstāvības tiesībām vai pilnvara;
5.4.1.4. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai kvīts
par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
5.4.2. fiziskām personām:
5.4.2.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles
noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.2.2. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai kvīts
par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
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5.5. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 5.4.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par
pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda šādas ziņas:
5.5.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.5.2. vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese, atzīme par iesniegtajiem dokumentiem;
5.5.3. adrese, telefons;
5.5.4. atzīme par nodrošinājuma samaksu;
5.5.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
5.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
5.6.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 5.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai
tas neatbilst šo Noteikumu 5.4. punkta prasībām;
5.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.
5.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (3.pielikums), kurā
ir šāda informācija:
5.7.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
5.7.3. atzīmes par dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu;
5.7.4. izsoles vieta un laiks;
5.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
5.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts.
6. MUTISKĀS IZSOLES NORISE
6.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par
izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības
6.2. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja
un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
6.3. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai 1 (viens) dalībnieks.
6.4. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas
tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.
6.5. Izsolāmā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola
kustamās mantas nosacīto cenu par 1 (vienu) soli.
6.6. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas
varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
6.6. Izsoles norise:
6.6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda viņam izsniegto reģistrācijas apliecību.
6.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta apliecinājumu par iepazīšanos ar
izsoles noteikumiem.
6.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
6.6.4. Izsoles komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās
par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistru (2.pielikums) un sastāda uz
izsoli ieradušos izsoles dalībnieku sarakstu.
6.6.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai
nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja, pilnvarotās personas vārds un uzvārds. Pilnvarotajai
personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības
tiesības. Izsoles komisija izsoles gaitā sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu,
turpinot cenas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs
dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
6.6.6. Izsoles komisijas vadītājs pēc izsoles atklāšanas, īsi raksturo pārdodamo mantu, paziņo
tās sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru
nākamo solījumu.
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6.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas apliecību. Izsoles vadītājs
atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas
pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
6.6.7. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka manta ir pārdota
personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti izsoles protokolā.
6.6.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda
izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā apliecina
tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
6.6.9. Izsoles dalībnieks, kurš mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt dalībnieka
reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta.
Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to
attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt turpināta, bet, ja palicis tikai 1 (viens)
dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.6.10. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda un
reģistrācijas nauda. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, atmaksā
nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas. Dalības nauda netiek
atmaksāta.
7. CIRSMU PIRKŠANAS NOSACĪJUMI
7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par cirsmu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas
starpniecību septiņu dienu laikā saņem rēķinu norēķinam par izsolē iegūtajām cirsmām.
7.2. Izsoles dalībniekam 1 (vienas) nedēļas laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētā rēķina
saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par cirsmu pirkšanu Dagdas novada pašvaldības
kontā.
7.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis cirsmas un veicis visus maksājumus,
trīsdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 5.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas
kārtējā domes sēdē izsniegs parakstīšanai cirsmu pirkuma līgumu un ciršanas apliecinājuma
kopiju.
7.4. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā un
kārtībā nav norēķinājies, viņš zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu. Nodrošinājuma nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
7.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības vienas
nedēļas laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par cirsmas pirkšanu
par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek
uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas
piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā
termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
7.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma slēgšanu, sedz pircējs.
8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:
8.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks,
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu,
8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums,
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8.1.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā,
8.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu,
8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus
vai gaitu,
8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, nav parakstījis cirsmu pirkuma
līgumu,
8.1.8. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas
samaksu šajos noteikumos noteiktajā termiņā,
8.1.9. ja pēdējais no nosolītājiem, kurš par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 7.5.punktu,
neparaksta cirsmas pirkuma līgumu,
8.1.10. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē,
8.1.11. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
8.2. Gadījumā, ja izsole atzīta par nenotikušu, Dagdas novada dome lemj par atkārtotu
cirsmu izsoli vai par citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto
atsavināšanas veidu.
9.

IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

9.1. Izsoles komisija izsoles protokolu apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.
9.2. Izsoles rezultātus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu
saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu saņemšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina
Dagdas novada dome.
9.3.Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt administratīvo
aktu strīdu komisijā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

5

1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

Dagdas novada pašvaldībai
________________________________________________
(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

________________________________________________
(personas kods / reģistrācijas Nr.)

________________________________________________
(adrese)
____________________________________________________
(tālrunis, e-pasts)

PIETEIKUMS
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu cirsmu izsolei
Vēlos pieteikties uz nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Pievienotie dokumenti:







nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments;
dalības maksas iemaksu apliecinošs dokuments;
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2018.gada _______. _______________
____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)
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2.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts
Nr.p.k.
(kārtas
Izsoles dalībnieks
Nr.)
(vārds, uzvārds/nosaukums)

Personas kods,
pases dati /
reģ. Nr.

Adrese, tālrunis

Apliecinājums
(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “1”.

1.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “2”.

2.

___________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties
izsolē, izsoles Īpašuma sākotnējā maksa ir zināma, tai
piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar
kārtas numuru “3”.

3.

___________________________
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3.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._____

(izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr. / personas kods)
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)

Dalībai Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”,
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 10., 35.nogabalu cirsmu izsolē,
kas notiks 2018.gada 5.aprīlī.
Objekta nosacītā sākumcena - EUR 42 750
(četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

Dalības maksa iemaksāta ________________________________.

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________.

Izsoles organizētāja pārstāvis

__________________

2018.gada _______.___________________
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Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
21.02.2018. protokolam Nr.3, 28.§

Projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības
veicināšanai degradētajās teritorijās” apraksts
Projekta pieteicējs:
Projekta ilgums:
Projekta mērķis:

Projekta izmaksas:

Projekta galvenās
aktivitātes:

Kopējais
sasniedzamais
rezultāts:

Krāslavas novada dome,
sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība
18 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru
Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve,
tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas,
nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3 426 011,30,
no tiem:
- Krāslavas novada domes daļa – EUR 2 099 469,17;
- Dagdas novada pašvaldības daļa – EUR 1 326 542,13, t.sk.
ERAF finansējums 85%.
Krāslavas novada domes un Dagdas novada pašvaldības
līdzfinansējums 10,5%.
Valsts budžeta dotācija 4,5%.
1. Pamatojošās
tehniskās
dokumentācijas
izstrāde,
t.sk.
būvekspertīzes veikšana.
2. Ielu un ceļu pārbūve Krāslavas novadā, privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, reģenerējot
degradētās teritorijas.
3. Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā, privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, reģenerējot
degradētās teritorijas.
4. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā
esošajiem LR būvnormatīviem.
5. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā
esošajiem LR būvnormatīviem.
6. Projekta vadība.
7. Projekta publicitāte.
1. Krāslavas novada dome, īstenojot projekta darbību “Ielu un ceļu
pārbūve Krāslavas novadā, privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, reģenerējot
degradētās teritorijas”, sasniedz šādus rādītājus:
1.1.rada jaunas darba vietas – 20;
1.2.piesaista komersanta nefinanšu investīcijas – 1 704 084,00 EUR
apmērā;
1.3.samazina degradēto teritoriju – 2,0 ha.
2. Dagdas novada pašvaldība, īstenojot projekta darbību “Alejas
ielas pārbūve Dagdas pilsētā, privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, reģenerējot
degradētās teritorijas”, sasniedz šādus rādītājus:
2.1.rada jaunas darba vietas – 16;
2.2.piesaista komersanta nefinanšu investīcijas – 330 000,00 EUR
apmērā;
2.3.samazina degradēto teritoriju – 1,0 ha.

