LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 4

2019.gada 21.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Raimonds Nipers (no
plkst. 15.10), Juris Kavuns, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna
Gžibovska, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- izpilddirektors Artjoms Gekišs;
- sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;
- finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša;
- juriskonsults Jānis Stikuts;
- zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs;
- sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;
- datorspeciālists Gints Runis.
Nepiedalās –
4 deputāti: Olga Golube (mācību kursos), Vija Nipere (komandējumā), Aivars Plotka
(personīgo apstākļu dēļ), Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ).
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas
novadā”.
Par pašvaldības konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2019”.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2019.
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām
2019.gadā.
Par grozījumiem Bērziņu pagasta pārvaldes amatu sarakstā.
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcas, Andzeļu pagastā, izsoli.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kooperatīva lauki, Andzeļu pagastā, izsoli.
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu.
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
Par neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu.
Par neapbūvētās zemes “starpgabala” nomas tiesību piešķiršanu.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
Par zemes apakšnomu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības kadastra informācijas precizēšanu.
Par nedzīvojamo telpu lietošanas maksas noteikšanu.
1. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2017/8
“Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
43.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/3 “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 Nr.2019/3 un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
2. §
Par pašvaldības projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2019”
/Ziņo A.Gekišs/
Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu
uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas
27)punktu,

atklāti balsojot: „par” – 7 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās J.Kavuns, S.Viškure, A.Viškurs, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2019”
nolikumu. /Pielikumā/
2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā:
Ligita NAGĻA – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, komisijas vadītāja;
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;
Juris KAVUNS – Domes deputāts;
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītājs;
Aivars KLISMETS – Būvvaldes vadītājs.
3. Konkursa projektu finansēšanai novirzīt 5 000,- EUR (pieci tūkstoši euro) no
pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas
sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400).
3. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Stikuts/
3.1. par nekustamo īpašumu “Aivari”, Dagdas pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2019.gada 07.marta pieprasījumu Nr.03731/029/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Aivari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 003
0071, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu par zemi EUR 92,20 (EUR 68,13 – nesamaksātā nodokļa
summa un EUR 24,17 – nokavējuma nauda uz 21.03.2019.) apmērā par SIA “Experience”
piederošo nekustamo īpašumu “Aivari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru
6054 003 0071, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.2.par nekustamo īpašumu “Graudi”, Dagdas pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2019.gada 06.marta pieprasījumu Nr.03654/029/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Graudi”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 001
0056, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu par zemi EUR 102,38 (EUR 73,84 – nesamaksātā nodokļa
summa un EUR 28,54 – nokavējuma nauda uz 21.03.2019.) apmērā par SIA “Experience”
piederošo nekustamo īpašumu “Graudi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru
6044 001 0056, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.3.par nekustamo īpašumu “Vecumi”, Svariņu pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2019.gada 06.marta pieprasījumu Nr.03652/029/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Vecumi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 001
0180, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no SIA “Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu par zemi EUR 93,91 (EUR 69,53 – nesamaksātā nodokļa
summa un EUR 24,38 – nokavējuma nauda uz 21.03.2019.) apmērā par SIA “Experience”
piederošo nekustamo īpašumu “Vecumi”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6090 001 0180, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
4.1. D. K.
Izskatījusi P. K. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/165) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu D. K. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. K. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.2. J. P.
Izskatījusi A. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/117) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu J. P. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. P. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.3. S. Š.
Izskatījusi M. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/161) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu S. Š. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. Š. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.4. A. Š.
Izskatījusi M. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/161) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu A. Š. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. Š. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Ieradās deputāts R.Nipers.

4.5. D. F.

Izskatījusi N. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/98) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu D. F. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. F. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.6. P. M.
J.Stikuts informē:
- Dagdas novada pašvaldībā 08.02.2019. ir saņemts A. K. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas
par P. M. deklarēto dzīvesvietu adresē …, Dagdas novads.
- Izvērtējot Dagdas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
- P. M. ir deklarējis savu dzīvesvietu adresē …, Dagdas novads, 06.03.1995;
- Nekustamais īpašums – …, Dagdas novads ir A. K. īpašumā.
- Veicot deklarācijā sniegto ziņu pārbaudi, Dagdas novada pašvaldība 12.02.2019. ir
nosūtījusi P. M. ierakstītu vēstuli ar lūgumu iesniegt Dagdas novada pašvaldībā
dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā adresē vai
deklarēt savu dzīvesvietu citā adresē.
- Pēc Dagdas novada pašvaldības pieprasījuma informācija netika iesniegta, dzīvesvieta citā
adresē nav deklarēta.
- Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punkts nosaka – „Ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā”.
A.Trūlis uzskata, ka P. M. ir tiesības būt deklarētam, jo ir A. K. brālis un māja piederēja
tēvam.
Atklāti balsojot: „par” – nav, „pret” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās
V.Stikuts, P.Tukišs.
Lēmums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu P. M. adresē …, Dagdas novads,
nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no klātesošajiem domes
deputātiem.
5. §
Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
/Ziņo J.Stikuts/
A. K.
Izskatījusi Ņ. R.-K. iesniegumu (Reģ.Nr.3-2.5/19/72) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu A. K. adresē: …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. K. adresē: …, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
Izgāja deputāts R.Nipers.
6. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2019.
/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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2018.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 2 lappusēm.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
7. §
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām
un reliģiskām organizācijām 2019.gadā
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar Dagdas novada biedrību un reliģisko organizāciju iesniegtajiem
pieteikumiem finansējuma piešķiršanai plānotajiem pasākumiem 2019.gadā, saskaņā ar
Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Piešķirt no pašvaldības 2019.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem izdevumiem pašvaldības
līdzfinansējumu 2019.gadā Dagdas novada nevalstisko organizāciju aktivitātēm saskaņā ar
pielikumu 25 374,02 EUR, t.sk:
1. biedrībām kopā – 15 680 EUR ;
2. reliģiskām organizācijām kopā – 9 694,02 EUR.
Pielikumā: Saraksts uz 2 lapām.
8. §

Par grozījumiem Bērziņu pagasta pārvaldes amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar Bērziņu pagasta pārvaldes ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Bērziņu pagasta pārvaldes amatu sarakstā – palielināt amata vienības
“saimniecības pārzinis” slodzi no 0,5 līdz 0,7 – ar 2019.gada 1.aprīli.
2. Apstiprināt Bērziņu pagasta pārvaldes darbinieku amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.aprīļa.
Pielikumā: Amatu saraksts uz 1 lapas.
9. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
9.1. īres līguma pagarināšana R. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 12.marta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. G., pamatojoties uz Dagdas novada
pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu R. G. uz dzīvokli …. uz 6 mēnešiem – līdz 2019.gada
30.septembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.2. īres līguma pagarināšana L. R.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 12.marta lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L. R., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu L. R. uz dzīvokli … uz 6 mēnešiem – līdz 2019.gada
30.septembrim.
2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās

telpas īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.3. dzīvojamās platības izīrēšana A. Z.-D.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 15.janvāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu A. Z.-D., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada
28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas
novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt A. Z.-D. pašvaldības dzīvokli … (2-istabu, ar ērtībām) uz 6 mēnešiem – no
2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.4. dzīvojamās platības izīrēšana J. V.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 15.janvāra lēmumu par
dzīvokļa piešķiršanu J. V., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas novadā”,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt J. V. pašvaldības dzīvokli … (1-istabas, bez ērtībām) uz 6 mēnešiem – no
2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.5. dzīvokļa apmaiņa A. G.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu A. G., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut A. G. veikt dzīvokļa … (2-istabu, ar daļējām) apmaiņu pret dzīvokli … (2istabas, ar daļējām ērtībām).

2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
A. G. uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.martam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.6. dzīvokļa apmaiņa D. P.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 20.decembra lēmumu par
dzīvokļa apmaiņu D. P., pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kurā
noteikts, ka īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam
rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atļaut D. P. veikt dzīvokļa … (1-istabu, ar ērtībām) apmaiņu pret dzīvokli … (2istabu, ar daļējām ērtībām) .
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
D. P. uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.martam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10. §
Par izmaiņām Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju sastāvā
/Ziņo A.Trūlis/
10.1. Ētikas komisijas sastāvā
Sakarā ar Aivara Plotkas 28.02.2019. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Ētikas
komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Aivaru PLOTKU no Ētikas komisijas locekļa amata ar 2019.gada 31.martu.
2. Ievēlēt Viju NIPERI Ētikas komisijas sastāvā ar 2019.gada 1.aprīli.
10.2. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
Sakarā ar Aivara Plotkas 28.02.2019. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Atbrīvot Aivaru PLOTKU no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
locekļa amata ar 2019.gada 31.martu.

2. Ievēlēt Leontīnu ŽEIMOTI par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
locekli ar 2019.gada 1.aprīli.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Darbnīcas, Andzeļu pagastā, izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 2019.gada 4.martā saņemts …, … iesniegums ar lūgumu
atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6044 005
0310, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 29,72 ha.
Nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 29,72 ha, īpašuma tiesības reģistrētas Andzeļu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000581784 ar kadastra Nr.6044 005 0310.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldības
institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
2018.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs Pēteris Strautmanis (Latvijas
īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.92, derīgs līdz 2020.gada 23.decembrim) novērtēja nekustamo
īpašumu un noteica tā vērtību 42 800 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu un Andzeļu pagasta zemnieku saimniecības "EZERMALA" 2019.gada
4.marta iesniegumu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Darbnīcas”,
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 005 0310, kas sastāv no zemes gabala
ar kopējo platību 29,72 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra
Nr.6044 005 0310, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 42 800 EUR.
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra
Nr.6044 005 0310, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 005 0310 „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā
internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.

12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kooperatīva lauki, Andzeļu pagastā, izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 2019.gada 4.martā saņemts …, … iesniegums ar lūgumu
atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6044 006
0138, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 60,73 ha.
Nekustamais īpašums “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā sastāv
no zemes gabala ar kopējo platību 60,73 ha, īpašuma tiesības reģistrētas Andzeļu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000581766 ar kadastra Nr.6044 006 0138.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldības
institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.
2018.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs Pēteris Strautmanis (Latvijas
īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.92, derīgs līdz 2020.gada 23.decembrim) novērtēja nekustamo
īpašumu un noteica tā vērtību 87 700 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu un Andzeļu pagasta zemnieku saimniecības "EZERMALA" 2019.gada
4.marta iesniegumu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Stikuts, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kooperatīva lauki”,
Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 006 0138, kas sastāv no zemes gabala
ar kopējo platību 60,73 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra Nr.6044 006 0138, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 87 700 EUR.
/Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2.lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra Nr.6044 006 0138, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā
uz 2.lpp./
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.
5. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kooperatīva lauki”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6044 006 0138 „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības
mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
13. §

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu
/Ziņo A.Gekišs/
13.1. ar kadastra apzīmējumiem Nr.60540010183, 60540010292, Dagdas pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem Nr.60540010183, 60540010292, kuras atrodas Dagdas pagastā,
ņemot vērā to, ka tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu
pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

2.
3.

4.
5.

Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.60540010183
(platība ~ 0,6 ha), 60540010292 (platība ~ 1,3 ha) Dagdas pagastā uzmērīšanu un zemes
robežu plāna izgatavošanu.
Reģistrēt minētos zemes īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

13.2. ar kadastra apzīmējumiem Nr.60420040332, 60420040333, Andrupenes pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem Nr.60420040332, 60420040333, kuras atrodas Andrupenes
pagastā, ņemot vērā to, ka tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai
nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1.

2.
3.

4.
5.

Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.60420040332
(platība ~ 0,73 ha), 60420040333 (platība ~ 0,70 ha) Andrupenes pagastā uzmērīšanu un
zemes robežu plāna izgatavošanu.
Reģistrēt minētos zemes īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
14. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/

Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem – līdz 2029.gada 1.aprīlim
zemes nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
p.k.

Zemes nomnieks

Administratīvā teritorija

Svariņu pagasts

1.

Z. L.

2.

LKS “Andrupene”

3.

P. V.

Konstantinovas pagasts

4.

V. V.

Konstantinovas pagasts

5.
6.

M. I.
J. P.

Ezernieku pagasts
Bērziņu pagasts

7.

V. K.

Ķepovas pagasts

Andrupenes pagasts

Iznomātās zemes
vienības kadastra
apzīmējums

60900040078
60420050107
60420050120
60420050134
60420050148
60420050151
60420060134
60420060205
60420060206
60420080272
60420090073
60420090080
60760010061
60760010273
60760040256
60760040257
60760040455
60560030151
60500070079
60800040160
60800040161
60800040171
60800040236
60800040239
60800040277

Iznomātā
platība
ha

2,8
8,6
0,1
0,8
1,4
0,2
5,26
69,3
49,5
16,23
22,7
12,0
0,3
6,4
0,2
1,04
0,09
6,0
4,9
2,2
1,28
1,2
8,5
1,4
1,75

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.

15. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
… Bērziņu pagastā
Izskatot
ZS… iesniegumu (reģistrēts 06.09.2018. Nr.3-1.11.5/18/645) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ZS, …., zemes nomas tiesības uz 6 gadiem – līdz 01.04.2025. uz sekojošām
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām vai to daļām:
1.1. 9,8 ha platībā (daļa no zemes vien.) ar kadastra apzīmējumu 60500070024;
1.2. 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030219;
1.3. 1,8 ha platībā (daļa no zemes vien.) ar kadastra apzīmējumu 60500070137;
1.4. 1,7 ha platībā (daļa no zemes vien.) ar kadastra apzīmējumu 60500040319.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par katru zemesgabalu.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu, iznomājamās platības precizēšanu un nomas maksas
izmaiņām.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par neapbūvētās zemes “starpgabala” nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
J. A. Bērziņu pagastā
Izskatot J. A. iesniegumu (reģistrēts 14.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/213), un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.1. un 30.1 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. A. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem – līdz 01.04.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes “starpgabalu”, 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 60500063059,
Bērziņu pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā (plus PVN), bet ne
mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemesgabalu.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo A.Streļčs/

17.1. K/s “Ežezers-3” Andzeļu pagastā
Izskatot k/s “Ežezers-3” valdes priekšsēdētāja A.P. iesniegumu (reģistrēts 04.03.2019.
Nr.3-1.11.5/19/180), konstatēts:
- ar K/s “Ežezers-3” 05.11.2012. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 1-15/12/23 uz
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60440060097, iznomāšanu
uz 35 gadiem;
- K/s “Ežezers-3” lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības;
- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt K/s “Ežezers-3”, reģistrācijas Nr.45903001640, juridiskā adrese Andzeļi,
Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5668, zemes nomas tiesības ar 01.04.2019. uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60440060097.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

17.2. V.B. Svariņu pagastā
Izskatot V.B. iesniegumu (reģistrēts 05.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/184), konstatēts:
- ar V.B. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra
apzīmējums 60900050077, iznomāšanu lauksaimnieciskai darbībai;
- V.B. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības;
- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izbeigt V. B. zemes nomas tiesības ar 01.01.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 60900050077.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

18. §
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo A.Streļčs/
18.1. ar K. K. Asūnes pagastā
Izskatot K. K. iesniegumu (reģistrēts 11.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/196) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:

01.11.2010. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Asūnes pagastā ar Ē. P. par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460040394, iznomāšanu
līdz 31.10.2021. ;
- Ē.P. miris 18.08.2018.;
- saskaņā ar 15.01.2019. zvērinātā notāra izsniegto mantojuma apliecību Nr.166,
mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu apstiprināta pirmās šķiras mantiniece K.
K.,
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 01 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās J.Kavuns, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 60460040394, piešķirot zemes nomas tiesības uz 10 gadiem K. K..
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

18.2. ar I.G. Andrupenes pagastā
Izskatot I.G. iesniegumu (reģistrēts 11.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/199) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:
- 05.02.2009. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Andrupenes pagastā ar P. V.
par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60420030149,
60420080276, 60420080286, iznomāšanu līdz 05.02.2019.;
- P.V. miris 13.05.2017.;
- saskaņā ar 15.02.2018. zvērinātā notāra izsniegto mantojuma apliecību Nr.1121,
mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu apstiprināta pirmās šķiras mantiniece I. G..
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 60420030149, 60420080276, 60420080286, piešķirot zemes
nomas tiesības uz 10 gadiem I. G..
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

Izgāja deputāts A.Gžibovskis.
19. §
Par zemes apakšnomu
/Ziņo A.Streļčs/

Izskatot K. K. iesniegumu (reģistrēts 11.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/195) par iznomātās
zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, V.Stikuts, P.Tukišs,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās J.Kavuns, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam K. K. nodot apakšnomā …, …, zemes vienību 9,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460050234 un daļu, t.i. 2,5 ha, no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60460050277 uz 5 gadiem Asūnes pagastā.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto
platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“…” Bērziņu pagastā
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, iesniegumu (reģistrēts
14.02.2019., Nr.9-4.1/19/2), pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta
2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu …sadalei 2
atsevišķās zemes vienībās Bērziņu pagastā.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 16,84 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …, projektētā platība 1,63 ha,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
21.1. “…” Andrupenes pagastā

Izskatot ZS … īpašnieka … iesniegumu (reģistrēts 14.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/210)
par īpašuma “…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…. sadalīšanai, atdalot atsevišķi vienu
(1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ….
2.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ….
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem … mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4.
Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

21.2. “…” Andrupenes pagastā
Izskatot ZS … īpašnieka … iesniegumu (reģistrēts 14.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/209)
par īpašuma “…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…. sadalīšanai, atdalot atsevišķi vienu
(1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ….
2.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ….
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem … mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4.
Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

21.3. “…” Andrupenes pagastā
Izskatot S.K. iesniegumu (reģistrēts 18.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/216) par īpašuma
“…” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…. sadalīšanai.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem … un ….
3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”…” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem … un ….
4. Atlikušai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem … mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
5. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.
2.

22. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo A.Streļčs/
nekustamā īpašuma “…” sadalei Andrupenes pagastā
Izskatot ZS … īpašnieka … iesniegumu (reģistrēts 14.03.2019. Nr.3-1.11.5/19/211)
par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „…” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090016 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās,
ar mērķi atdalīt apbūvētu zemes gabalu 0,18 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes gabalam - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „…” Dagdas novada Andrupenes pagastā sadalei.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu …
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 3,52 ha un 0,18 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.
2.

23. §
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības kadastra informācijas precizēšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot zemes nomnieka J.V. iesniegumu (reģistrēts 19.02.2019. Nr.6-8.8/19/217) par
iznomātās pašvaldības zemes vienības zemes lietošanas veidu neprecizitātēm un sakarā ar
konstatēto – NĪVKIS teksta datu neatbilstību faktiskajam zemes vienības stāvoklim dabā,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes lietošanas veidus pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai:
Administratīvā
teritorija, pagasta
nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Ezernieku
pagasts

60560010127

Precizētā zemes vienības eksplikācija,
ha
kopplatība pļavas meži krūmi ceļi ēkas pārējās
zemes
12,4

4,0

6,0

2,0

0,4

-

-

24. §
Par nedzīvojamo telpu lietošanas maksas noteikšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Sakarā ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” 2019.gada 14.februāra iesniegumu
par pasta pakalpojumu sniegšanas risinājumiem Dagdas novadā, lai nodrošinātu pasta
pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem Dagdas novada Šķaunē, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Dagdas novada pašvaldības ēkas “Tautas nams”, Šķaunē, Šķaunes
pagastā, Dagdas novadā (būves kadastra apzīmējums 60920060351001) telpu lietošanu
0,50 EUR/stundā (bez PVN).
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpas lietošanas līgumu ar VAS
“Latvijas Pasts”.

Sēdi slēdz plkst. 15 : 50.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 25.martā

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.4., 6.§)

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2018.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2019.
(saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")
Vispārējās izglītības iestādes

Nr.

EKK

1

2

1. 1000
1.1.

1.2.

1100

1200

2. 2000
2.1.

2.2.

2100

1

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2018.gadā* (EUR):
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 pkalpojumi

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

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

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Andzeļu
pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestādes

Asūnes
sākumskola

Šķaunes
sākumskola

Dagdas PII "Saulīte"

Andrupenes PII
"Avotiņš"

4

5

6

8

7

9

11

13

219 188,49

126 997,76

37 851,70

58 866,21

51 552,08

35 644,14

272 013,68

65 634,64

166 366,25

101 498,70

32 483,11

47 490,93

42 626,12

27 651,73

212 955,08

53 238,63

52 822,24

25 499,06

5 368,59

11 375,28

8 925,96

7 992,41

59 058,60

12 396,01

145 001,28

50 738,59

14 420,66

1 229,01

393,35

398,40

119 158,21

23 139,77

9 895,45

16 466,45

7 892,90

8 309,74

11 128,44

65 710,04

5 559,05

38,52

2,25

87,75

118,58

6 107,76

5 334,48

50 191,30

3 662,47

1 744,86

1 995,32

1 082,66

282,44

41,91

531,40

1 016,26

134,12

61 915,02

14 884,76

6 568,47

3 310,98

4 161,81

3 771,54

43 356,27

2 674,93

3 667,24

1 053,16

1 134,91

2 916,89

1 075,43

267,90

3 199,29

157,55

2.3.

2240

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

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

2300

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

50 928,93

5 172,65

1 109,41

674,12

828,61

763,64

2 611,02

695,87

84,70

33,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817,46

0,00

0,00

708,47

0,00

0,00

8,46

0,00

24 614,06
2310

2320

2340

2350

2360

2370

2.4.

2400

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

4 126,81

8 573,55

2 121,26

5 791,71

15 430,99

1 778,00

7 458,33

6 677,66

2 190,35

706,85

924,44

1 124,85

5 788,97

405,91

0,00

10 594,40

0,00

5 992,50

0,00

3 709,80

25,00

0,00

529,86

141,00

49,10

0,00

0,00

0,00

298,87

53,12

16 610,06

9 281,35

1 887,36

1 874,20

1 196,82

956,79

9 116,20

1 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,81

511,06

0,00

0,00

0,00

0,27

201,95

7,97

kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK
2322))
zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

27 205,47

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

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

mācību līdzekļi un materiāli

Grāmatas un žurnāli

42,20
3. 5000
3.1.

5233

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA:

177,02

Bibliotēku fonds

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

*1 -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364 366,79

177 736,35

52 272,36

75 332,66

59 861,82

46 772,58

337 723,72

71 193,69

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2019.:

375

172

50

34

23

27

159

40

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

971,64

1 033,35

1 045,45

2 215,67

2 602,69

1 732,32

2 124,05

1 779,84

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2019. (EUR):

80,97

86,11

87,12

184,64

216,89

144,36

177,00

148,32

Izglītības iestāžu izdevumos iekļaujami izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, izņemot valsts budžeta finansējumu un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.4., 7.§)

Biedrībām un reliģiskajām organizācijām piešķirtais finansējums 2019.gadā
(saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 21.12.2015. noteikumiem "Par Dagdas novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un reliģiskām organizācijām")

Nr.

1.

Nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese / darbības
teritorija

2019.gadā
piešķirtais
finansējums

Finansējuma piešķiršanas mērķi

BIEDRĪBAS:
Atlīdzība biedrības vadītājam (346,83 x 12 mēn.)

4 161,96
2 160,00
840,00
338,04

Atlīdzība asistentam (180 x 12 mēn.)

Dagdas invalīdu brālība "NEMA"

1.1.

Atlīdzība grāmatvedim (70 x 12 mēn.)

Reģ.Nr.40008106727, Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas Invalīdu dienas pasākuma organizēšana
novads

Telpu noma (Lāčplēša 2, Dagdā) saskaņā ar Vienošanos
Kopā:

1.2.

Draudzības vakars, vok.ansambļu Ivušķi festivāls
Kancelejas preces, kartridži
Semināri
Dagdas pensionāru biedrība
Latgales reģionālā pensionāru apvienība - konferences
Reģ.Nr.40008099001, Alejas iela 4A, Dagda, Dagdas
Ziedi
novads
Latgales senioru festivāls 2019.g. Višķi
Kopā:

1.3.

Dagdas baltkrievu biedrība
"VERBICA"

1.4.

Reģ.Nr.40008189964,
"Pasta māja", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas novads

Jauniešu biedrība "DAGNE"
1.5.

1.6.

Reģ.Nr.40008074332,
Alejas iela 11A, Dagda, Dagdas novads

Dagdas novadpētniecības biedrība
"PATRIA" Reģ.Nr.40008164354,

1.7.

Reģ.Nr.40008201171, "Čadi" , Vecdome,
Dagdas pagasts, Dagdas novads

800,00
300,00
100,00
100,00
300,00
200,00
1 800,00
450,00

Baltkrievu veltījums Latvijai

470,00
500,00
Kopā:

Finansējums pasākumiem 2019.gadā (suvenīri, mazvērtīgais
inventārs, reprezentācijas izdevumi)
Kopā:
Atlīdzība grāmatvedim projektu realizācijai
40 EUR/mēn.x12 mēn. iesk. soc.nodokli - 24,09%;

1 420,00
200,00
200,00
480,00

Kopā:
Metāla izkārtne

480,00
180,00

Kopā:

Asūnes iela 2-13, Dagda

Biedrība"Dagdas novada rikšotājs"

11 000,00

Baltkrievu kultūras dienas Dagdā

Reģ.Nr.40008187874, Alejas iela 29, Dagda, Dagdas Pārējās biedrības aktivitātes
novads

Biedrība "LAIMIS SPUORNI"

3 500,00

180,00

Zirgu skrejceļa iekārtošana un sagatavošana (greidera
pakalp., sacensību komentēšana, aparatūra)

300,00

Kausi un rozetes

300,00
Kopā:

Biedrībām kopā:

600,00
15 680,00

2.

RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS:

2.1.

Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas Draudzes (dzīvojamās ēkas) ieejas kāpņu izbūve
katoļu draudze Reģ.Nr.90000353090,
Alejas iela 2, Dagda, Dagdas novads

Dagdas vecticībnieku draudze
2.2.

Reģ.Nr.90000333639, Ludzas iela 6, Dagda, Dagdas
novads

5 247,18
Kopā:

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana

210,00

Ēkas apdrošināšana

125,00
Kopā:

2.3.

Andrupenes Vissvētās Jaunavas
Baznīcas iekšējo logu aiļu remonts
Marijas skapulāra karalienes Romas
katoļu draudze Reģ.nr.900000353156, Dagdas
iela 4, Andrupene, Dagdas novads

335,00

2 988,51

Kopā:
Baznīcas bojātās apmetuma daļas noņemšana un fasādes

2.4.

5 247,18

Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas
atjaunošana
Romas katoļu draudze Reģ.nr.90000353137,

2 988,51
1 123,33

Miera iela 3, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads

Kopā:

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

1 123,33

Reliģiskām organizācijām kopā:

9 694,02

PAVISAM KOPĀ:

25 374,02

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.4., 8.§)

Dagdas novada pašvaldības
B Ē R Z I Ņ U pagasta pārvaldes
AMATU SARAKSTI
no 01.04.2019.
1. Bērziņu pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksts
Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Pārvaldes vadītājs

3.Apsaimniekošana

III

10

0,4

1 000,00

400,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists

18.3.Dokumentu pārvaldība

II

7

0,75

650,00

487,50

3. Automobiļa vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

II

6

1

500,00

500,00

4. Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,25

430,00

107,50

5. Sētnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,2

430,00

Kopā:

2,6

86,00
1 581,00

2. Bērziņu pagasta pārvaldes
Komunālās saimniecības darbinieku amatu saraksts
Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Saimniecības pārzinis *1

3.Apsaimniekošana

IIA

6

0,7

500,00

350,00

2. Elektriķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,3

480,00

144,00

3. Santehniķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

1

480,00

480,00

4. Labiekārtošanas strādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

III

4

0,8

470,00

376,00

Kurinātājs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

3

430,00

1 290,00

Sezonas strādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

2

430,00

860,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,35

430,00

Kopā:

6,15

5.

6. Apkopējs

*1

-

150,50
3 650,50

ar 01.04.2019. palielināta amata vienības "Saimniecības pārzinis" slodze (vienību skaits) no 0,5 līdz 0,7 slodzēm

3. Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centra "Upmala"
darbinieku amatu saraksts
Nr.

Amata nosaukums

Līmenis

Saime

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)
250,00

1. Centra vadītājs

33.Radošie darbi

IC

7

0,5

500,00

2. Ēkas pārvaldnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

1

0,5

430,00

Kopā:

1,00

215,00
465,00

4. Bērziņu pagasta pārvaldes
Skolēnu pārvadājumu darbinieku amatu saraksts
Nr.

Amata nosaukums

1. Autobusa vadītājs

Saime
41.Transportlīdzekļa vadīšana

Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja

Līmenis
III

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

7

1

520,00

Kopā:

1,00

Algas fonds
(EUR/mēn.)
520,00
520,00

R. Demida

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.4, 11.§)
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6044 006 0108, 29,72 ha platībā.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 30.aprīlī plkst. 14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz
15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 42 800 (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 500 (pieci simti euro).
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma „Darbnīcas” izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu
apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties
izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par
Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu
par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
14. Izsoles norise:
14.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir izpildīti
izsoles priekšnoteikumi;
14.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 500,-;
14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles
komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles
uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles
nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.4, 12.§)
Nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6044 006 0097, 60,73 ha platībā.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 30.aprīlī plkst. 15.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz
15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712,mob.tālr.29192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 87 700 (astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 1000 (viens tūkstotis euro).
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma „Kooperatīva lauki” izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas
kontā.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu
apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties
izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par
Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu
par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
14. Izsoles norise:
14.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir izpildīti
izsoles priekšnoteikumi;
14.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 1000,-;
14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;

14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles
komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles
uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles
nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

