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. 8

2019.gada 25.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
11 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds
Nipers, Aivars Plotka, Olga Golube, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Anatols
Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- izpilddirektors Artjoms Gekišs;
- sociālā dienesta vadītājas vietniece Jolanta Zvidriņa;
- juriskonsults Jānis Stikuts;
- finanšu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša;
- zemes lietu speciālists Ainārs Streļčs;
- VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns;
- Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure;
- informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Citi: Bāriņtiesas 9 locekļi , PII “Saulīte” 4 pedagogi.
Nepiedalās –
4 deputāti: Juris Kavuns (darba darīšanās), Viktors Stikuts (personīgo apstākļu dēļ), Pēteris
Tukišs (personīgo apstākļu dēļ), Viktors Krūmiņš (darba darīšanās).
Darba kārtība:

Sēdes slēgtā daļa
1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Sēdes atklātā daļa
2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2019.gada 1.pusgadā.
3. Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu.
4. Par VSPC “Dagda” saimniecisko maksas pakalpojumu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
6. Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru.
7. Par Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.

8. Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā.
9. Par īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai.
10. Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
11. Par finansējuma piešķiršanu.
12. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu amatu sarakstos.
13. Par Dagdas novada pašvaldības 2019.gada suvenīru cenrādi.
14. Par Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādi.
15. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA “Mikor” atradnei “Apvedceļi”.
16. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli.
18. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
19. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
20. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
21. Par personīgo palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu.
22. Par neapbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu.
23. Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu.
24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
25. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu.
26. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Upmalas”, Ezernieku pagastā.
27. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību.
28. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
1. §
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā
/Ziņo J.Zvidriņa/
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes situāciju
personas mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem, pamatojoties uz
Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas
novadā” 15.1 un 15.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, A.Plotka, O.Golube,
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 deputāte V.Nipere, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 860 (astoņi simti sešdesmit
euro) apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas
satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
SĒDES ATKLĀTĀ DAĻA
2. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2019.gada 1.pusgadā
/Ziņo J.Zvidriņa/

Noklausījusies Dagdas novada sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2019.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem nr.2017/10 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada
21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas
novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2019.gada 1.pusgadā:
1. No 2019.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 500,Dagdas novada Sociālais dienests 2019.gada 1.pusgadā izlietojis EUR 166 348,62 jeb
43,49 %, t.sk.:
1.1. GMI nodrošināšanai – EUR 77203,11 jeb 48,25 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 11627,85 jeb 29,07 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 77517,66 jeb 42,48 %.
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
pieaugušām personām izlietoti EUR 77911,89 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 42
personas.
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
nepilngadīgām personām līdzekļi nav izlietoti.
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2019.gada 1.pusgadā izlietoti EUR 9778,00
aprūpējot dzīvesvietā vidēji 17 personas.
5. 2019.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 557 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 443 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī,
izvērtējot 49 mājsaimniecības, 104 personām piešķirts maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss.
6. 2019.gada 1.pusgadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība
kopā sniegta 1392 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 1814 personas.
7. 2019.gada 1.pusgadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas vidēji 31 pieaugusi
persona ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.
8. 2019.gada 1.pusgadā 1 pilngadīga persona un 2 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu institūcijā kā vardarbībā cietuši.
3. §
Par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka
un locekļu ievēlēšanu
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības
dome uz pieciem gadiem, ņemot vērā pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.panta
pirmās un otrās daļas prasībām,

1. Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Jāni PLATACI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 (pieciem)
gadiem ar 2019.gada 1.augustu.
2. Dagdas novada bāriņtiesas locekļus
Ievēlēt par Dagdas novada bāriņtiesas locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ar 2019.gada
1.augustu:
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
2.1. Elitu BOHĀNI;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
2.2. Liānu VAIČULI;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
2.3. Sandru PLATACI;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
2.4. Lidiju KUDRJAVCEVU;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
2.5. Lūciju KOLESNIKOVU;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
2.6. Ināru ANDŽĀNI;
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
2.7. Ināru RAGINSKU;

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
2.8. Ilmāru PIZĀNU.
3. Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Elitu BOHĀNI par Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz 5
(pieciem) gadiem ar 2019.gada 1.augustu.
4. §
Par VSPC “Dagda” saimniecisko maksas pakalpojumu
/Ziņo A.Badūns/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” veļas mazgāšanas
pakalpojuma maksu no 2019.gada 1.augusta. /Pielikumā/
2. Ar 01.08.2019. zaudē spēku Dagdas novada pašvaldības domes 21.11.2013. apstiprinātais
(prot. Nr.20, 5.§) VSPC “Dagda” Veļas mazgāšanas izcenojums.
Izgāja deputāts R.Nipers.
5. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi X. X. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/461) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu X. X. adresē: xxx iela x, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu X. X., adresē: xxx iela x, Dagda, Dagdas novads.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru
/Ziņo J.Stikuts/

Dagdas novada pašvaldībā 2019.gada 5.jūlijā tika saņemts Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras lūgums pagarināt 2014.gada 30.jūlijā starp Dagdas novada pašvaldību
un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru noslēgto nomas līgumu Nr. 29/s-2014.
Atbilstoši Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi), 6.punktam - noteikumu 2. nodaļas normas
var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja
iznomā nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu izvietošanai, kā arī
ja nekustamajā īpašumā vai tā daļā nomniekam, kurš nomā nekustamā īpašuma daļu, tiek
iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai.
Noteikumu 79.punktā noteikts, ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta
nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un
faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta
tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Ja objektīvu
iemeslu dēļ nav iespējams noteikt iznomājamo publiskas personas zemes vienības daļu,
piemēram, ja iznomā publiskas personas būves ārējo sienu vai citu būves konstruktīvo
elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā, nomas maksu par zemes vienības daļu
neiekļauj. […]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu - noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu
(iznomāšanu), Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, A.Plotka, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Noslēgt vienošanos ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, reģ.Nr.90002065000,
par 2014.gada 30.jūlija līguma par GNSS bāzes stacijas antenas vietas nomu Nr. 29/s2014 pagarināšanu līdz 2029.gada 31.jūlijam, saglabājot līdzšinējos līguma nosacījumus.
Uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par grozījumiem 2014.gada
30.jūlija līgumā Nr.29/s-2014.
Lēmums 1 eks. izsūtāms: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai,
reģ.Nr.90002065000, Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004.

Atgriezās deputāts R.Nipers.
7. §
Par Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi
/Ziņo J.Murāne/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi no
2019.gada 1.augusta. /Pielikumā/
2. Noteikt, ka ar 01.08.2019. spēku zaudē Domes 20.02.2015. apstiprinātais Dagdas novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis (prot. Nr.2, 12.§).

8. §
Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 2 (V.Nipere, A.Plotka), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada
1.pusgadā:
1. Pamatbudžeta izpilde:
1.1. ieņēmumu daļā – 4 996 115 EUR jeb 46,17%, atlikums gada sākumā 325 626 EUR.
1.2. izdevumu daļā – 4 345 880 EUR jeb 37,83 %.
2. Speciālā budžeta izpilde:
3.1. ieņēmumu daļā – 187 521 EUR jeb 50,53%, atlikums gada sākumā 39 940 EUR;
3.2. izdevumu daļā – 137 158 EUR jeb 34,16%.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi.
9. §
Par īstermiņa aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai
/Ziņo I.Tukiša/
Lai īstenotu Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūvi ES līdzfinansētā projekta
“Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” (Healthy life - first steps in creating
happy future) INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam ietvaros, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru rezultātus un noslēgtā līguma
summu, kas pārsniedz projektā plānoto finansējumu sporta laukuma pārbūvei (neattiecināmās
izmaksas EUR 171 607,46), ņemot vērā to, ka 2019.gadā aizņēmumi prioritāri tiek piešķirti
ES līdzfinansēto projektu finansēšanai attiecināmo izmaksu apmērā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.23.pantu un Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, O.Golube), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt īstermiņa aizņēmumu Valsts kasē budžeta un finanšu vadībai EUR 170 000,(viens simts septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā Dagdas vidusskolas sporta laukuma
pārbūves īstenošanai ES līdzfinansētā projekta “Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt
laimīgu nākotni” (projekta Nr.LLI-329) ietvaros:
1.1. aizņēmuma izlietošanas mērķis: projekta neattiecināmo izmaksu finansēšana
(sporta laukuma pārbūves izmaksas, kas pārsniedz projektā plānoto summu);
1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks: 2019.gada augusts – septembris;
1.3. aizņēmuma atmaksas termiņš: 2019.gada decembris.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu, paredzot
finansējumu Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

10. §
Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu
/Ziņo S.Viškure, I.Tukiša/
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹
panta pirmās daļas 1.punktu, kurā ir noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu
minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija
bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, otro daļu, kas paredz, ka pabalstu
pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai
pašvaldībai, ja persona sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā
personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, un trešo
daļu, kurā ir teikts, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un
vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, sakarā
ar to, ka Dagdas novada pašvaldība ir Konstantinovas pagasta pārvaldes tiesību un saistību
pārņēmēja,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, O.Golube, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1 (V.Nipere), Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2019.gada 17.augustu piešķirt X.X. pašvaldības ikmēneša pabalstu valstī noteikto
divu minimālo mēnešalgu apmērā.
2. Finanšu nodaļai aprēķināt un izmaksāt X.X. lēmuma 1.punktā noteikto ikmēneša pabalstu
likumā noteiktā kārtībā.
3. Uzdot X. X. ziņot Dagdas novada pašvaldībai par izmaiņām pensijas apmērā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV-4601) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par finansējuma piešķiršanu
/Ziņo I.Tukiša/
11.1. PII “Saulīte”
Izskatījusi Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” iesniegumu ar
lūgumu rast finansējumu apmaksājamo stundu skaita palielināšanai iestādes pedagogiem ar
01.09.2019, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro) Dagdas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai – kopējo
apmaksājamo stundu skaita palielināšanai un algas likmes paaugstināšanai – no
01.09.2019.
2. Veicot grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā, palielināt finansējumu Dagdas PII
“Saulīte” par EUR 10 000.

11.2. Ezernieku vidusskolai
Izskatījusi Ezernieku vidusskolas iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu jaunu
mēbeļu iegādei sakarā ar skolas telpu appludināšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 564,- (pieci simti sešdesmit četri euro) Ezernieku
vidusskolai jaunu mēbeļu iegādei.
2. Veicot grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā, palielināt finansējumu Ezernieku
vidusskolai par EUR 564.
11.3. Pašvaldības pabalsta samaksai
Sakarā ar X. X. iesniegumu par pašvaldības ikmēneša pabalsta nodrošināšanu ar
17.08.2019, kas pienākas saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, O.Golube, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (R.Nipers), „atturas” – 1 (V.Nipere), Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem (kods 01.100) EUR 4 436,- (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro)
pašvaldības ikmēneša pabalsta samaksai X.X.
.
12. §
Par grozījumiem pašvaldības iestāžu amatu sarakstos
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatot Asūnes pagasta pārvaldes iesniegumu par grozījumiem amatu sarakstos
sakarā ar pārvaldes pāriešanu un skolas telpām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Asūnes pagasta pārvaldes darbinieku amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.septembra. /Pielikumā/
2. Apstiprināt Asūnes sākumskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada
1.septembra. /Pielikumā/
13. §
Par Dagdas novada pašvaldības 2019.gada suvenīru cenrādi

/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada suvenīru cenrādi no 2019.gada
26.jūlija. /Pielikumā/
14. §
Par Dagdas novada JIC maksas pakalpojumu cenrādi
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka,
O.Golube, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra maksas pakalpojumu cenrādi no
2019.gada 26.jūlija. /Pielikumā/
2. Ar 26.07.2019. zaudē spēku Dagdas novada pašvaldības domes 19.09.2013. apstiprinātais
Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra maksas pakalpojumu cenrādis (prot. Nr. 16, 5.§,
8.p.).
No sēdes aizgāja deputāts A.Plotka.
15. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “MIKOR”
atradnei “Apvedceļi”
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 08.07.2018. saņemts SIA „MIKOR” iesniegums ar lūgumu
izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) ieguves atļauju atradnei
„Apvedceļi”, kas atrodas Dagdas novada Dagdas pagastā, Slobodā (nekustamais īpašums
„Apvedceļi”, kadastra numurs 6054 001 0085, zemes vienību kadastra apzīmējumi 6054 001
0085 un 6054 001 0021). Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, izvērtējot pašvaldības rīcībā
esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts:
1) smilts-grants un smilts atradnei „Apvedceļi” ir saņemta Derīgo izrakteņu atradnes pase,
Derīgo izrakteņu ieguves limits, Tehniskie noteikumi Nr.DA19TN0112, Ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums Nr.DA19SI0018;
2) saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas 2018.gada 13.aprīļa sēdes protokola izrakstu atradnē „Apvedceļi”
ir akceptēti A kategorijas ģeoloģiski izpētītie krājumi uz 06.11.2017. :
- I blokā: smilts (4,057 ha) – 477,67 tūkst.m3, t.sk. 40,51 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa;
- II blokā: smilts (0,646 ha) – 54,91 tūkst.m3, t.sk. 1,46 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa,
un smilts-grants (0,251 ha) – 7,68 tūkst.m3

3) saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta (5)daļas 1)punktu ir nepieciešama bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļauja, ko izsniedz pašvaldība;
4) nepieciešamie dokumenti atļaujas saņemšanai Dagdas novada pašvaldībā ir iesniegti
saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 27.punktu
prasību;
5) saskaņā ar MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes
dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes
pasi” 4.punktu – valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir
142,29 euro;
6) saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par
Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054
001 0085 un 6054 001 0021 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā mežu teritorija,
kurā papildizmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve (kods 13004).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, likuma „Par
zemes dzīlēm” 4.panta (5) daļas 1)punktu un Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra
noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32. un 33.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MIKOR”, reģistrācijas numurs
45403001297, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju smilts-grants un smilts atradnei
„Apvedceļi” (nekustamais īpašums „Apvedceļi”, kadastra apzīmējumi 6054 001 0085 un
6054 001 0021).
2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1/2019 ar trim pielikumiem –
1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 2.pielikums „Smilts-grants un
smilts atradnes „Apvedceļi” iecirkņa plāns ”, 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves
limits”.
3. Noteikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas Nr.1/2019 smilts un smilts-grants
atradnei „Apvedceļi” derīguma termiņu līdz 2044.gada 10.aprīlim, saskaņā ar derīgo
izrakteņu ieguves limitu.
4. Izsniedzot atļauju, pieprasīt SIA „MIKOR” pilnvarotajam pārstāvim maksājuma
apliecinājumu par valsts nodevas samaksu Dagdas novada pašvaldībai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
1.

16. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
16.1. ar kadastra Nr. 6042 006 0088, Andrupenes pagastā
Sakarā ar pašvaldībā 09.07.2019. saņemto zemes nomnieku ierosinājumu atsavināt
zemes vienību (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0088, ņemot vērā to, ka
nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numurs 6042 006 0088, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0088, 0,4 ha platībā, pārdodot
par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Leontīna Žeimote – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.2. Dārza iela 1, Asūnē, Asūnes pagastā
Sakarā ar to, ka Asūnes pagasta pārvaldes administrācijas vajadzībām nekustamais
īpašums Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra Nr.60460040279,
0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās ēka ar kadastra apzīmējumu 60460040279001 nav
nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5.
un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra numuru 60460040279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
Nr. 60460040279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu
60460040279001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Žanna Aišpure – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.3. Ezera iela 2, Asūnē, Asūnes pagastā
Sakarā ar to, ka Asūnes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām
nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra
Nr.60460040280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās ēka ar kadastra apzīmējumu
60460040280001 nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra numuru 60460040280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
Nr. 60460040280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu
60460040280001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Žanna Aišpure – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāts A.Gžibovskis.
16.4. “Gobiņas”, Asūnes pagastā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – „Gobiņas”, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 60460040219, sastāvā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60460040378 (0,5171 ha kopplatībā) nosacīto cenu 1 100 EUR
(viens tūkstotis viens simts euro).
2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo
personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas
līgumā noteiktajam termiņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
17.1. Daugavpils iela 16D, Dagdā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 30.05.2019. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.6, 32.§) 32.4.p. Daugavpils iela 16D, Dagdā,
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils iela 16D, Dagdā, kadastra numurs
60090020125, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020125 –
0,4682 ha platībā, nosacīto cenu EUR 1 000,- (viens tūkstotis euro). /Novērtēšanas akts
protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils iela 16D, Dagdā, Dagdas novadā
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.2. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 30.05.2019. lēmumu “Par pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.6, 32.§) 32.3.p. ”Laukalīņi”, Dagdas pagastā,
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs
60540010305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010182 – 2,08
ha platībā, nosacīto cenu EUR 3 200,- (trīs tūkstoši divi simti euro). /Novērtēšanas akts
protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.3. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā
Saskaņā ar Dagdas novada domes 30.05.2019. lēmumu “Par pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.6, 32.§) 32.2.p. ”Rudaiņi”, Dagdas pagastā,
iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi
Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, kadastra numurs
60540010299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010249 – 0.697
ha platībā, nosacīto cenu EUR 1 000,- (viens tūkstotis euro). /Novērtēšanas akts protokola

pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
18.1. Daugavpils ielā 8, Dagdā
Dagdas novada pašvaldībā 01.07.2019. saņemts iesniegums par telpu nomas līguma
pagarināšanu apdrošināšanas u.c. pakalpojumus sniegšanai pašvaldībai piederošajā ēkā
Daugavpils ielā 8, Dagdā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo
daļu un 61 .pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”12., 23., 79.punktu”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 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 deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,4 m2 Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas
novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus. /Pielikumā/
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 10,4 m2 vienam
mēnesim – 4.00 EUR/m2 (četri euro par vienu m²) bez PVN.
3. Noteikt nomas termiņu – līdz 3 (trīs) gadiem.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Raitis AZINS – Domes deputāts;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
5. Publicēt paziņojumu par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību
mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18.2. Ezernieku ielā 1, Andrupenē
Dagdas novada pašvaldībā 11.07.2019. saņemts iesniegums par telpu nomas līguma
pagarināšanu biroja telpu ierīkošanai pašvaldībai piederošajā ēkā Ezernieku ielā 1,
Andrupenē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo
daļu un 61 .pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”12., 23., 79.punktu”,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube, 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 deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 17,10 m2 Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas
novadā nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus. /Pielikumā/
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 17,10 m2 vienam
mēnesim – 1.50 EUR/m2 (viens euro 50 centi par vienu m²) bez PVN.
3. Noteikt nomas termiņu – līdz 3 (trīs) gadiem.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi: Raitis AZINS – Domes deputāts;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
5. Publicēt paziņojumu par nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1, Andrupenē nomas tiesību
mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts A.Gžibovskis.
19. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
19.1. dzīvojamās platības izīrēšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumus par domes
27.06.2019. lēmuma dzīvojamās platības izīrēšanu X.X. atcelšanu un cita dzīvokļa
piešķiršanu, 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt X.X. pašvaldības dzīvokli Porečje, xxx ielā x-x (3-istabas, ar daļējām ērtībām) uz
1 gadu – no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 31.jūlijam.
2. Atcelt Dagdas novada domes 27.06.2019. lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu
X.X. (prot. Nr.7, 19.§, 19.3.p).
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. īres līguma pagarināšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu X.X., 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :

1. Pagarināt īres līgumu X.X. uz dzīvokli “xxx”–x, Šķaunē uz 1 gadu – līdz 2020.gada
31.jūlijam.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.3. īres līguma pagarināšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu X.X., 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu X.X. uz dzīvokli “xxx”–x, Mariampolē uz 1 gadu – līdz
2020.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.4. īres līguma pagarināšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu X.X., 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu X.X. uz dzīvokli “xxx”–x, Ezerniekos uz 1 gadu – līdz
2020.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.5. īres līguma pagarināšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu X.X., 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu X.X. uz dzīvokli xxx ielā x – x, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2020.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.6. īres līguma pagarināšanu X.X.
Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2019.gada 9.jūlija lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu X.X., 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu X.X. uz dzīvokli xxx ielā x – x, Asūnē uz 1 gadu – līdz
2020.gada 31.jūlijam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres
līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 2029.gada 1.augustam sekojošiem zemes
nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
p.k.
1.

X.X.

Administratīvā
teritorija
Šķaunes pagasts

2.

X.X.

Ezernieku pagasts

Zemes nomnieks

Iznomātā platība, iznomātās zemes
vienības kadastra apzīmējums
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60920060116
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60920060119
37,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560040512

3.

X.X.

Andrupenes pagasts

4.

X.X.

Andrupenes pagasts

0,269 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu60420050057
6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420070174

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
Izgāja deputāte O.Golube.
21. §
Par personīgo palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
X.X. Svariņu pagastā
Izskatot X.X. iesniegumu (reģistrēts 01.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/528) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt X.X. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.08.2025. uz pašvaldībai
piekrītošās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes vienības 2/6
domājamām daļām, t.i. uz:
3,93 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010350.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu, par nomas maksas un zemes platības precizēšanu.
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.
22. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
X.X. Andrupenes pagastā
Izskatot X.X. iesniegumu (reģistrēts 04.07.2019. Nr.3-1.11.5/18/540) 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., 29.8., un 30.4.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt X.X. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.08.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību

- 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 60420090037.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha gadā (plus PVN), bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemesgabalu.
3. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu 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.
Atgriezās deputāte O.Golube.
23. §
Par zemes apakšnomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
X.X. Ezernieku pagastā
Izskatot X.X. iesniegumu (reģistrēts 05.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/542) par iznomātās
pašvaldības zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes nomniekam X.X. nodot apakšnomā SIA “XXX”, pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560060101, Ezernieku
pagastā līdz 31.05.2026.
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.
24. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo A.Streļčs/
X.X. Dagdas pilsētā
Izskatot X.X., iesniegumu (reģistrēts 11.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/554), konstatēts:
- ar X.X. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 60090010271, daļas 81 kv.m. platībā iznomāšanu;
- X.X. 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” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt X.X. zemes nomas tiesības ar 01.08.2019. uz pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības, kadastra apzīmējums 60090010271, daļu 81 kv.m. platībā.
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.
25. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
25.1. X.X. Dagdas pilsētā
Izskatot X.X., iesniegumu (reģistrēts 11.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/556) 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., 29.3., un 30.3.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt X.X. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.08.2025. uz pašvaldībai
piekrītošās zemes daļu - 81 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 60090010271.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no iznomātā zemesgabala kadastrālās vērtības gadā (plus
PVN).
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt attiecīgu 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.
25.2. X.X. Konstantinovas pagastā
Izskatot X.X. iesniegumu (reģistrēts 22.07.2019. Nr.3-1.11.5/19/584) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. un 30.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt X.X. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.08.2025. uz rezerves fonda
zemes vienības daļu:
2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60760022252.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt 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.
26. §
Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Upmalas” Ezernieku pagastā
/Ziņo A.Streļčs/
Dagdas novada pašvaldībā 01.07.2019. (reģ.Nr.6-9.4/19/527) saņemts ēku īpašnieka
X.X. iesniegums pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ezernieku pagastā ar kadastra
apzīmējumu 60560040104 atsavināšanai.
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās, apbūvētās zemes vienības, kadastra
apzīmējums 60560040104, platība sastāda 0,3 ha;
- zeme uzmērīta un robežu plāns izgatavots 12.01.1993;
- zemes vienībai nav attēloti un NĪVKI sistēmā nav reģistrēti pastāvošie apgrūtinājumi.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3)punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, ņemot vērā to, ka tā nav nepieciešama pašvaldības
funkciju veikšanai, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040104
kadastrālo uzmērīšanu, precizējot zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus atbilstoši
Dagdas novada teritorijas plānojumam.
2. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
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.
27. §
Par rezerves fonda zemes vienības piekritību
/Ziņo A.Streļčs/
Konstatēts:
- Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums, kadastra Nr.6042 009 0037,
sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090037, 0,5 ha platībā,
atbilstoši 27.07.2011. Dagdas novada pašvaldības domes lēmumam, tika ieskaitīts
rezerves zemes fondā;
- zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts, tam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums;
- LR Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada
lauku apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu un uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6042 009 0037, sastāvošs no 1 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090037, piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Piruši” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6042 009
0037.
3. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33. punktu un “Zemes pārvaldības
likuma” 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 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. /Pielikumā: Saraksts/
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 16.08.2019.
Sēdi slēdz plkst. 16 : 30.
Sēdes vadītāja

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 29.jūlijā

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
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 4.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
SAIMNIECISKIE MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2019.gada 1.augusta

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

Veļas mazgāšanas izcenojumi par 1kg:
1.

Aizkari

3,00

2.

Pledi, segas

2,50

3.

Jakas

2,50

4.

Veļa

1,80

Iestādes vadītājs

A.Badūns

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 7.§)

Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumu cenrādis
no 2019.gada 1.augusta
Cena (EUR)
Nr.
p.k.

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

Pakalpojuma nosaukums

Laulības reģistrācija
(bez svinīgas ceremonijas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija
(Kultūras centra svinīgo rituālu zālē, ar dzīvo
mūziku)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija
(Dzimtsarakstu nodaļas zālē, ar dzīvo mūziku)
Laulības reģistrācija
(Dzimtsarakstu nodaļas zālē, bez dzīvās mūzikas)
Laulības reģistrācija ārpus telpām (izbraukums
Dagdas novadā)
Svinīga kāzu jubilejas
ceremonija
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošs
izraksts no reģistra
Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā,
ja civilstāvokļa akta reģistru grāmatas nav
saglabājušās
Izziņas sagatavošana par ziņu neesamību arhīvā,
ja civilstāvokļa akta reģistru grāmatas
saglabājušās, bet pieprasītās ziņas nav atrodamas
Vienas arhīvu vienības no reģistru grāmatas ziņu
sniegšana, bez civilstāvokļa aktu apliecinoša
dokumenta izsniegšanas (dzimtas koka
apzināšana, dati kapakmeņu izgatavošanai, u.c.)

bez PVN

PVN
(21%)

ar PVN

-

-

-

41,32

8,68

50.00

33,06

6,94

40.00

12,40

2,60

15.00

24,79

5,21

30.00

41,32

8,68

50.00

2,89

0,61

3,50

2,89

0,61

3,50

2,89

0,61

3,50

1,65

0,35

2,00

*1 – par 1.- 5. punktā noteiktajiem pakalpojumiem jāmaksā valsts nodeva.
*2 – no 7.- 10. punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem atbrīvojami I un II grupas
invalīdi un personas, kuras atzītas par trūcīgām un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Dagdas
novadā.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 8.§ )

Dagdas novada pašvaldības
Pārskats par pamatbudžeta izpildi (konsolidēts)
uz 01.07.2019.
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

I.

KOPĀ IEŅĒMUMI

1.0

Nodokļu ieņēmumi

1.0.0.0.
1.1
1.1.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.4
4.0.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
2.0
8.0.0.0.
8.3.0.0.
8.3.9.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.3.0.

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

10 820 309

4 996 115

46,17

2 992 018

1 531 733

51,19

Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
solidaritātes nodokļa
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

2 562 018

1 211 739

47,30

2 562 018

1 211 739

47,30

2 562 018

1 211 739

47,30

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā
gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi

2 562 018

1 211 739

47,30

10 959

10 959

100,00

2 551 059

1 200 780

47,07

430 000

319 994

74,42

430 000

319 994

74,42

430 000

319 994

74,42

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par
iepriekšējiem gadiem
Nenodokļu ieņēmumi

396 000

290 474

73,35

368 000

263 041

71,48

28 000

27 433

97,98

16 000

14 931

93,32

14 000

11 573

82,66

2 000

3 358

167,90

18 000

14 589

81,05

16 000

12 843

80,27

2 000

1 746

87,30

258 836

122 079

47,16

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
kapitāla izmantošanas)
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta
maiņu personu apliecinošos dokumentos

13 036

13 037

100,01

13 036

13 037

100,01

0

13 037

0,00

7 500

4 096

54,61

6 500

3 464

53,29

0

2 752

0,00

0

71

0,00

Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

1

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

0

371

0,00

9.4.9.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

0

270

0,00

1 000

632

63,20

0

532

0,00

0

100

0,00

1 800

679

37,72

0

679

0,00

0

679

0,00

6 500

8 025

123,46

0

2 525

0,00

0

320

0,00

0

2 205

0,00

0

5 500

0,00

0

5 500

0,00

9.5.0.0.
9.5.1.4.
9.5.2.1.
10.0.0.0.
10.1.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
12.2.3.0.
12.2.4.0.
12.3.0.0.
12.3.9.0.

Pašvaldību nodevas
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām
un kompensācijām
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas
tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas
tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes
)
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.3.9.3.

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

0

108

0,00

12.3.9.5.

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

0

197

0,00

0

5 195

0,00

230 000

96 242

41,84

12.3.9.9.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
3.0
21.3.0.0.
21.3.5.0.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.0.
21.3.7.9.
21.3.8.0.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš
klasificēti šajā klasifikācijā
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem
kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri

5 000

1 000

20,00

220 000

95 100

43,23

0

95 100

0,00

5 000

142

2,84

685 400

343 473

50,11

677 700

343 473

50,68

90 000

52 681

58,53

0

37 021

0,00

0

15 660

0,00

300

193

64,33

0

193

0,00

71 770

22 354

31,15

20 570

19 234

93,51

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

0

2 607

0,00

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

0

513

0,00

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem

515 630

268 245

52,02

21.3.9.1.

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

45 210

26 047

57,61

215 700

122 231

56,67

0

7 045

0,00

0

70 382

0,00

83 700

42 540

50,82

21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem
rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.4.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.9.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

21.3.9.2.
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Klasifikācijas
kods
A
21.4.0.0.
4.0
4.2
21.1.0.0.
21.1.5.0.
5.0
17.0.0.0.
17.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.

II.
II.1
01.000
03.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

II.2

Rādītāju nosaukums
B
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas
Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1.0.
1.1.
1000

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

1100
1110

Atalgojums
Mēnešalga

1111
1112
1119
1140
1141
1142
1145

Deputātu mēnešalga
Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas
darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju
un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un
pašvaldības darbinieki) mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku
dienās
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās
piemaksas
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Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

7 700

0

0,00

290 000

37 682

12,99

290 000

37 682

12,99

290 000

37 682

12,99

290 000

37 682

12,99

6 594 055

2 961 148

44,91

100

63

63,00

0

63

0,00

6 418 611

2 900 681

45,19

6 418 611

2 900 681

45,19

2 247 260

1 593 374

70,90

1 700 000

45 817

2,70

2 470 670

1 261 490

51,06

175 344

60 404

34,45

175 344

60 404

34,45

11 489 000

4 345 880

37,83

11 489 000

4 345 880

37,83

935 000
104 000
86 000
20 000
3 200 000
1 028 000
1 416 000
3 980 000
720 000

380 680
43 593
29 831
0
468 855
491 132
383 758
2 220 952
327 079

40,71
41,92
34,69
0,00
14,65
47,78
27,10
55,80
45,43

11 489 000

4 345 880

37,83

8 309 000
7 676 880
5 496 245

4 293 627
4 007 547
3 080 241

51,67
52,20
56,04

4 526 615

2 460 814

54,36

0

2 358 247

0,00

0

30 399

0,00

0

1 144

0,00

0

2 326 704

0,00

0

88 588

0,00

0

14 026

0,00

0

8 864

0,00

0

20 200

0,00

3

Klasifikācijas
kods
A
1146
1147
1148
1149
1150
1200
1210
1220

1221
1223
1227

1228

2000
2100
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2200
2210
2220

Rādītāju nosaukums
B
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un
darba kvalitāti
Piemaksa par papildu darbu
Prēmijas un naudas balvas
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas
nav iepriekš klasificētas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mācību maksas kompensācija
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā
neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
Pakalpojumi
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

0

267

0,00

0

40 979

0,00

0

2 414

0,00

0

1 838

0,00

0

13 979

0,00

969 630

619 427

63,88

0

564 525

0,00

0

54 902

0,00

0

47 520

0,00

0

589

0,00

0

1 327

0,00

0

5 466

0,00

2 180 635

927 306

42,52

25 000

19 745

78,98

0

4 231

0,00

0

2 063

0,00

0

2 168

0,00

0

15 514

0,00

0

3 682

0,00

0

11 832

0,00

1 033 635

452 176

43,75

0

16 349

0,00

0

246 160

0,00

2221

Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri

0

78 649

0,00

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

0

10 887

0,00

Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no
apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām
vietām un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

0

133 277

0,00

0

11 170

0,00

0

12 177

0,00

0

41 357

0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

0

115

0,00

0

7 865

0,00

0

3 191

0,00

0

6 444

0,00

2223
2224
2229
2230
2231
2232
2233
2234

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu
pasūtītajiem pētījumiem
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi darba ņēmējiem

2235

Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

0

7 974

0,00

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas

0

1 353

0,00
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Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

B

1

A
2239
2240
2241

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

Izpilde no gada
sākuma
2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

0

14 415

0,00

0

80 764

0,00

0

2 831

0,00

0

31 341

0,00

0

26 620

0,00

2244

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana

0

16 438

0,00

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

0

1 995

0,00

0

1 388

0,00

0

151

0,00

2242
2243

2247
2249
2250
2251
2259
2260

Apdrošināšanas izdevumi
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

29 364

0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana

0

28 103

0,00

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

1 261

0,00

0

12 259

0,00

Īre un noma

2261

Ēku, telpu īre un noma

0

372

0,00

2262

Transportlīdzekļu noma

0

5 272

0,00

2263

Zemes noma

0

271

0,00

2264

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma

0

5 713

0,00

2269

Pārējā noma

0

631

0,00

2270

Citi pakalpojumi

0

22 533

0,00

0

22 533

0,00

0

3 390

0,00

1 100 000

412 039

37,46

0

78 119

0,00

0

16 732

0,00

0

34 973

0,00

0

26 414

0,00

2279
2280
2300
2310
2311
2312
2314
2320

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas
maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu
instrumentiem
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību
īstenošanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0

101 593

0,00

2321

Kurināmais

0

11 737

0,00

2322

Degviela

0

89 642

0,00

0

214

0,00

0

27 684

0,00

0

27 584

0,00

0

100

0,00

0

81 499

0,00

0

113 207

0,00

2329
2340
2341
2344
2350
2360
2361

Pārējie enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas
dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšana
Mīkstais inventārs

0

583

0,00

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

0

25

0,00

2363

Ēdināšanas izdevumi

0

110 128

0,00

0

2 252

0,00

0

219

0,00

0

9 937

0,00

6 000

0

0,00

2364
2369
2370
2400

Formas tērpi un speciālais apģērbs
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos
koda 2360 apakškodos
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
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Klasifikācijas
kods
A
2500
2510
2512
2515
2519
2800

1.2.
4000
4200
4240

1.3.
3000

Rādītāju nosaukums
B
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju
maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un
nodevas
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto
funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie
izdevumi

Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām
par aizņēmumiem un vērtspapīriem

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

16 000

6 943

43,39

0

6 943

0,00

0

402

0,00

0

2 931

0,00

0

3 610

0,00

0

36 403

0,00

3 000
3 000

481
481

16,03
16,03

0

481

0,00

0

481

0,00

554 120
38 720

239 681
16 072

43,25
41,51

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

38 720

16 072

41,51

3260

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem,
biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

0

16 072

0,00

0

16 072

0,00

515 400

223 609

43,39

390 200

176 272

45,17

0

49 131

0,00

3263

6000
6200
6240
6242

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem

Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā

0

49 131

0,00

6250

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā

0

35 749

0,00

6252

0

645

0,00

0

708

0,00

0

31 386

0,00

0

3 010

0,00

0

77 203

0,00

6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā
Pabalsti ēdināšanai naudā
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
naudā
Pārējā sociālā palīdzība naudā
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai naudā
Dzīvokļa pabalsts naudā

0

8 381

0,00

6290

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi

0

5 808

0,00

6292

Transporta izdevumu kompensācijas

0

5 808

0,00

26 000

5 654

21,75

6253
6255
6259
6260

6300
6320
6321
6322
6360
6400

Bezdarbnieka stipendija

Sociālie pabalsti natūrā
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā

0

2 407

0,00

Pabalsti veselības aprūpei natūrā

0

291

0,00

Pabalsti ēdināšanai natūrā

0

2 116

0,00

0

3 247

0,00

99 200

41 683

42,02

Dzīvokļa pabalsts natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6410

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem

0

667

0,00

6419

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem
saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

0

667

0,00

0

41 016

0,00

0

1 655

0,00

0

39 361

0,00

6420
6422
6423

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā,
naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei
Naudas balvas
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

6

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

7000

1.5.
7200
7210
7240

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi,starptautiskā sadarbība

75 000

45 918

61,22

Transferti viena budžeta veida ietvaros un
uzt.izdevumu transferti starp budžeta
veidiem

75 000

45 918

61,22

75 000

45 918

61,22

0

44 089

0,00

0

635

0,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts
budžetu

7245

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par
iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

0

635

0,00

7270

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

0

1 194

0,00

3 180 000
3 180 000
3 180 000

52 253
52 253
52 253

1,64
1,64
1,64

180 000

17 724

9,85

0

8 268

0,00

0

6 310

0,00

2.0.
2.1.
5000
5100
5120
5130

Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
līdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5140

5200

Pamatlīdzekļi

0

3 146

0,00

3 000 000

34 529

1,15

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

0

1 501

0,00

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

0

10 266

0,00

5233

Bibliotēku krājumi

0

4 184

0,00

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

0

200

0,00

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

0

2 478

0,00

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

0

3 404

0,00

0

22 762

0,00

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

5240
III.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

IV.

Finansēšana

F20010000
F21010000
F21010000 AB
F22010000

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

-668 691

650 235

668 691

-650 235

272 911

-364 308

0

-4 031

Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

0

4 031

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

272 911

-360 277

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

325 626

325 626

F22010000 AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

52 715

685 903

395 780

-285 927

F40020000

Aizņēmumi
Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas
Rādītāju nosaukums
kods
F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Izpilde no gada
sākuma

325 626
689 934

S.Viškure

7

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 8.§)
Dagdas novada pašvaldības
Pārskats par speciālā budžeta izpildi (konsolidēts)
uz 01.07.2019.

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

I.

1.0
5.0.0.0.
1.9

KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

371 084
8 300

187 521
4 757

50,53
57,31

8 300

4 757

57,31

8 300

4 757

57,31

5.5.0.0.

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

8 300

4 757

57,31

5.5.3.0.

Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un
vides piesārņošanu

8 300

4 757

57,31

0

4 757

0,00

362 784

182 764

50,38

362 784

182 764

50,38

5.5.3.1.

5.0
18.0.0.0.

Transferti
Valsts budžeta transferti

18.6.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

362 784

182 764

50,38

18.6.2.0.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

362 784

182 764

50,38

401 500

137 158

34,16

401 500

137 158

34,16

27 000
374 500

762
136 396

2,82
36,42

401 500

137 158

34,16

356 500
356 500
56 000
45 000

137 158
137 158
25 492
20 414

38,47
38,47
45,52
45,36

0

19 914

0,00

0

19 914

0,00

0

500

0,00

0

95

0,00

0

405

0,00

11 000

5 078

46,16

0

4 949

0,00

0

129

0,00

II.
II.1
05.000
06.000
II.2
1.0.
1.1.
1000
1100
1110
1119
1140
1141
1142

1200
1210
1220

KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku
dienās

Darba devēja valsts sociālās apdr.obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

1

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221

2000
2200

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

2244

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

2240

2260

2300
2320

2500
2.0.
2.1.
5000
5100
5200
III.
IV.
F20010000
F22010000

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
kodā 5000

0,00

300 500
270 000

111 666
103 602

37,16
38,37

0

102 350

0,00

0

1 511

0,00

0

100 839

0,00

0

1 252

0,00

0

1 252

0,00

30 000

8 064

26,88

0

3 688

0,00

0

3 688

0,00

0

4 376

0,00

500

0

0,00

45 000
45 000
45 000
30 000
15 000
-30 416
30 416

0
0
0
0
0
50 363
-50 363

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-165,58
-165,58

35 916
35 916

-47 659
-47 659

-132,70
-132,70

39 940

39 940

100,00

4 024

87 599

2176,91

-5 500

-2 704

49,16

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
sankciju maksājumi
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

F22010000 AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000

129

Transportlīdzekļu noma

2322
2350

0

Īre un noma

2262

Aizņēmumi

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem
Klasifikācijas
Rādītāju nosaukums
kods
F20010000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F20010000 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Izpilde no gada
sākuma

39 940
87 599

S.Viškure

2

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 12.§)

Dagdas novada pašvaldības
A S Ū N E S pagasta pārvaldes
AMATU SARAKSTI
ar grozījumiem no 01.09.2019.

1. Asūnes pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Pārvaldes vadītājs

3.Apsaimniekošana

III

10

0,8

1 000,00

800,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists

18.3.Dokumentu pārvaldība

II

7

1

650,00

650,00

3. Automobiļa vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

II

6

1

500,00

500,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,7

430,00

301,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,3

430,00

129,00

Kopā:

3,8

4. Apkopējs*

1

5. Sētnieks
1

*

2 380,00

- ar 01.09.2019. palielināts Apkopēja amata vienību skaits no 0,5 - 0,7 slodzēm (+ 0,2 slodzes).

2. Asūnes pagasta pārvaldes
Komunālās saimniecības darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Komunālās saimniecības vadītājs 3.Apsaimniekošana

IIA

6

1

520,00

520,00

2. Elektriķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,5

480,00

240,00

3. Santehniķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,65

480,00

312,00

4. Traktortehnikas vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

I

5

0,5

480,00

240,00

5. Labiekārtošanas strādnieks
6.

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

III

4

1,5

470,00

705,00

Apkures iekārtu operators *2

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

7

430,00

3 010,00

Sezonas strādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

1

430,00

430,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,55

430,00

236,50

Kopā:

11,70

7. Apkopējs

5 693,50

2

- ar 01.09.2019. palielināts Apkures iekārtu operatora amata vienību skaits no 6 - 7 slodzēm (+ 1 slodze), vienlaicīgi likvidējot Kurinātāja
amata vienību (0,8 slodzes).

*

3. Asūnes pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksts darbam ar jaunatni

Nr.

Amata nosaukums

1. Jaunatnes darbinieks

Saime
33.Radošie darbi

Līmenis
IC

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits
7

0,25

Kopā:

0,25

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

500,00

125,00
125,00

4. Asūnes pagasta pārvaldes
Feldšeru punkta darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Feldšeru punkta vadītājs

5.1.Ārstniecības pakalpojumi

IA

8

0,70

720,00

504,00

2. Nama apsaimniekotājs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

1,00

430,00

430,00

Kopā:

1,70

934,00

5. Asūnes pagasta pārvaldes
Skolēnu pārvadājumu darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

1. Autobusa vadītājs

Saime
41.Transportlīdzekļa vadīšana

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja

Līmenis
III

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits
7

0,8

Kopā:

0,80

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

520,00

416,00
416,00

Ž. Aišpure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 12.§)

Dagdas novada pašvaldības
Asūnes sākumskolas
AMATU SARAKSTI
ar grozījumiem no 01.09.2019.

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

II

7

0,1

520,00

52,00

1. Lietvedis

18.3. Dokumentu pārvaldība

2. Saimniecības pārzinis

3.Apsaimniekošana

IIA

6

0,5

520,00

260,00

3. Vecākais pavārs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,7

500,00

350,00

4. Skolotāja palīgs (pirmsskolā)

29.Pedagoģijas darbības atbalsts

I

4

0,6

500,00

300,00

5. Virtuves darbinieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

0,3

430,00

129,00

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

1,5

430,00

KOPĀ:

3,70

6. Apkopējs *

1

645,00
1 736,00

1

- ar 01.09.2019. likvidēta Apkures iekārtu operatora amata vienība (3 slodzes), Sētnieka amata vienība (0,3 slodzes) un samazināts Apkopēja
amata vienību skaits no 1,7 - 1,5 slodzēm (0,2 amata vienības).

*

Asūnes sākumskolas direktore

Z. Gražule

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 13.§)

Dagdas novada pašvaldības
2019. gada suvenīru cenrādis
no 26.07.2019.
(Dagdas Tūrisma informācijas centrs, Vides izglītības un kultūras cents "ĶEPA",
Jaundomes muižas vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle)
Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN
(21%)

Cena ar PVN
(EUR)

1. Keramikas krūze ar druku

2,89

0,61

3,50

2. Keramikas krūze ar VIKC "Ķepa"simboliku

3,30

0,69

3,99

3. Papīra bloks A5 ar pildspalvu ar druku

1,65

0,35

2,00

4. Blociņš A6 ar spirāli ar druku

0,83

0,17

1,00

5. Eko blociņš ar druku

1,65

0,35

2,00

6. Magnēti ar druku

0,83

0,17

1,00

7. Frotē dvielis ar izšuvumu

9,92

2,08

12,00

8. Ūdens pudele

2,48

0,52

3,00

9. Lietussargs

3,72

0,78

4,50

10. Pildspalva

0,41

0,09

0,50

11. Rakstāmpiederumu komplekts

2,48

0,52

3,00

12. Auduma maisiņi ar apdruku

1,24

0,26

1,50

13. Dāvanu maisiņi

1,24

0,26

1,50

14. Krafta maisiņi ar apdruku A4

0,83

0,17

1,00

15. Krafta maisiņi ar apdruku A5

0,58

0,12

0,70

16. Atslēgu piekariņš

1,49

0,31

1,80

Nr.

Preces nosaukums

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S. Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 14.§)

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
no 26.07.2019.

Nr.

Pakalpojuma veids

Mērv.

Cena bez
PVN (EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar
PVN (EUR)

1 stunda

6,61

1,39

8,00

1 stunda

4,13

0,87

5,00

6,61

1,39

8,00

Atlaides

1. Telpu noma ēkā Alejas ielā 11A, Dagdā:
1.1.

semināru zāles noma izglītojošu un citu
publisku pasākumu rīkošanai

1.2. datorklases telpu noma

Pašvaldības iestādēm un novada
reģistrētām biedrībām - 50%
Ilgtermiņa sadarbības līgumiem līdz 50%

2. Telpu noma ēkā ''Parka rozes", Dagdas pagastā:
1 stunda
2.1.

atpūtas un virtuves telpu noma slēgtiem
vakariem*

Dagdas novada Jauniešu biedrību un
centru brīvprātīgajiem palīgiemjauniešiem līdz 25 gadiem - 100%

bez maksas

2.2.

atpūtas, virtuves telpu noma izglītojošo un
citu publisku pasākumu rīkošanai

2.3. saunas telpas izmantošana
2.4.

1 stunda

6,61

1,39

8,00

Pašvaldības iestādēm un novadā
reģistrētām biedrībām- 50%;
Ilgtermiņa sadarbības līgumiem- līdz
50%; Dagdas novada Jauniešu
biedrībām/ centriem- bez maksas.

1 stunda

17,36

3,64

21,00

Pašvaldības iestādēm un novada
reģistrētām biedrībām - 50%

naktsmītnes hostelī ''Parka rozes'' JIC un
pašvaldības viesiem

bez maksas

3. Distanču slēpju noma:
slēpju noma bērniem un jauniešiem līdz 25
3.1. gadiem
3.2. slēpju noma bērnu un jauniešu vecākiem**
3.3. slēpju noma pārējām personām***
4. Trenažieru izmantošana:
trenažieru izmantošana jauniešiem līdz 25
4.1.
gadiem

Pašvaldības iestādēm un novada
reģistrētām biedrībām - 50%

bez maksas
1 stunda
1 stunda

0,58
1,24

0,12
0,26

0,70
1,50

bez maksas

4.2.

trenažieru izmantošana pārējām personām,
neizmantojot dušas telpu

1 stunda

0,58

0,12

0,70

4.3.

trenažieru izmantošana pārējām personām,
izmantojot dušas telpu

1 stunda

1,24

0,26

1,50

* slēgtie vakari tiks organizēti pēc pieprasījuma, prioritāri nodrošinot iestādes pamatfunkciju izpildi.
** ja slēpes izmanto ģimene - bērns/jaunietis kopā ar vecākiem;a
*** slēpes prioritāri tiks iznomātas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem, kā arī viņu vecākiem.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S. Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 17.§, 17.1.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D,
Dagdā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums Daugavpils iela 16D, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā.
2.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.
Izsoles laiks: 2019.gada 20.septembrī 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.2 9192507.
6.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 000,- (viens tūkstotis euro).
7.
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.
Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas
Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods
UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Daugavpils ielā 16D, Dagdā”
izsoles nodrošinājums”.
12. Pirmpirkuma tiesības – saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta (4) daļas 1) punktu zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem,
ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā
esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.
13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu,
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada
pašvaldībā viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā termiņā tiks saņemts pieteikums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts
Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās
plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
15.1. 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;
15.2. juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu
saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles
dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
1.

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
17.

18.

19.

20.

apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
Izsoles norise:
izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.
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.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada
dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var
iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību
un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc
izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo
mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts
norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 17.§, 17.2.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā.
2.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.
Izsoles laiks: 2019.gada 23.septembrī 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. 2
9192507.
5.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 3 200,- (trīs tūkstoši divi simti euro).
7.
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.
Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas
Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods
UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Laukalīņi” izsoles nodrošinājums”.
12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu,
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada
pašvaldībā viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā termiņā tiks saņemts pieteikums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts
Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās
plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
14.1. 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;
14.2. juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu
saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles
dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
15. Izsoles norise:
15.1. izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
1.

15.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
15.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
15.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
15.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
15.6.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
16. 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.
17. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada
dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var
iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
18. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību
un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc
izsoles rezultātu apstiprināšanas.
19. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo
mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts
norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 17.§, 17.3.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā.
2.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.
Izsoles laiks: 2019.gada 24.septembrī 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. 2
9192507.
5.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar
izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1 000,- (viens tūkstotis euro).
7.
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.
Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas
Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods
UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Rudaiņi” izsoles nodrošinājums”.
12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu,
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada
pašvaldībā viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā termiņā tiks saņemts pieteikums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts
Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās
plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
14.1.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;
14.2.juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu
saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles
dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,
kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
15. Izsoles norise:
1.

15.1. izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
15.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
15.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
15.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
15.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu
nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
15.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs
nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
16. 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.
17. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada
dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var
iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
18. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību
un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc
izsoles rezultātu apstiprināšanas.
19. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo
mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts
norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 18.§, 18.1.p.)
Pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1.
Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 10,4
m2 (saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas nov., turpmāk –
Nomas objekts, nomas tiesību mutiskas izsoles kārtību, t.sk., izsoles norisi,
pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas
kārtību.
1.2.
Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt Nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā
izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.
1.3.
Nomas tiesību izsoli organizē ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota
izsoles komisija, turpmāk - Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto
lēmumu pieņemšanu.
1.4.
Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas
vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par vienu
kvadrātmetru, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst Nomas objekta nomas
tiesības.
1.5.
Drošības nauda – par Nomas objektu 10.00 EUR (desmit euro), kas
jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā - Dagdas novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000041224,
AS
“SEB
banka”,
kods
UNLALV2X,
konta
Nr.LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Drošības nauda telpu, Daugavpils ielā 8,
Dagdā nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
2. Izsoles un nomas objekts
2.1.
Izsoles un nomas objekts ir pašvaldībai piederošu telpu 10,4 m2 kopplatībā
(saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, nomas
tiesības, ar mērķi – komercdarbības veikšanai, kas tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2.
Nomas objekta plānotā izmantošana: komercdarbība.
2.3.
Nomas objekts ietver telpas bez papildus aprīkojuma.
2.4.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: 4.00 EUR (četri euro) par vienu m², bez
PVN mēnesī. Izsoles sākumcena neietver maksu par Iznomātāja nodrošinātajiem
komunālajiem un citiem pakalpojumiem.
2.5.
Iznomātājs nodrošina Nomas objektā komunālos un citus pakalpojumus:
centrālapkure (ēka ir pieslēgta Dagdas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai),
elektroenerģija (kontrolskaitītājs), ūdens un kanalizācija.
2.6.
Izsoles solis tiek noteikts 0.50 EUR (piecdesmit euro centi) par vienu m²
apmērā.
2.7.
Nomas tiesību ilgums: 3 (trīs) gadi.
2.8.
Nomas maksa: izsoles cena par Nomas objekta telpu platību.
3. Izsoles dalībnieki
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība,
kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga
piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1.
Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir
jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz noteikumu 4.4.punktā minētie dokumenti.
4.2.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles
publikācijas dienas līdz 2019.gada 19.augustā plkst.10.00 Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
4.3.
Pašvaldības kanceleja nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu
pieņemšanu un izsoles dalībnieku reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem.
4.4.
Lai piedalītos izsolē:
4.4.1. Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
4.4.1.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 1.pielikumu);
4.4.1.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai
pasludināts maksātnespējas process, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu
parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.1.3.informāciju par drošības naudas samaksu;
4.4.2.
Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot pasi), reģistrējoties
dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.2.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.2.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu par to, ka tas nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu parādu
(nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.2.3.pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona,
kurai nav paraksta tiesību;
4.4.2.4.informāciju par drošības naudas samaksu.
4.4.3.
Latvijā nereģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu
dokumentu), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.3.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.3.2.Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu
apliecinātu komersanta reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka
pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta
tiesīgām personām, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka tam nav maksājumu parādu
(nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.3.3.pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē;
4.4.3.4.informāciju par drošības naudas samaksu.
4.5.
Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6.
Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti
izsoles dalībniekiem netiek atdoti.
4.7.
Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.4.
apakšpunktos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas
numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.

4.8.
Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā
personas, kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.
4.9.
Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek
izsniegta reģistrācijas apliecība un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un
pielaista izsolei juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta
maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, tajā skaitā, tam konstatēts maksājumu
parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku,
viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam
izsniegtā reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam
neatmaksā iemaksāto drošības naudu. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku
zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots
rakstveidā.
4.11. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē ja uz
izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir
apturēta.
4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz
pat izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
5.
Izsoles norise
5.1.
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem.
5.2.
Izsole notiek 2019.gada 19.augustā plkst. 11.00, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, sēžu zālē.
5.3.
Izsole notiek atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, netraucējot
izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.
5.4.
Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā
uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus
uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida
apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un piekrīt izsoles noteikumiem.
5.5.
Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi
vai citu personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts,
ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
5.6.
Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
5.7.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu
ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un
īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
5.8.
Izsolei nomas tiesību vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar
Komisijas lēmumu tiek pielaisti dalībai solīšanā.
5.9.
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies
(nokavējis) uz izsoli šo noteikumu 5.2. punktā minētajā vietā un laikā, Komisija
nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens
no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
5.10. Izsoles vadītājs informē par Nomas objektu, kā arī paziņo izsoles sākumcenu par
1 (vienu) kvadrātmetru, kā arī nosauc izsoles soli.
5.11. Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību
vairāksolīšanai.
5.12. Ja uz Nomas objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks,
izsoli atzīst par notikušu.
5.13. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu,
kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

5.14. Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles
sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.
5.15. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana
notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.16. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no
solītājiem nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo
piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar izsoles āmura piesitienu. Ar to
noslēdzas solīšana.
5.17. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad
priekšroka dodama solītājam, kas reģistrējies ar mazāko kārtas numuru.
5.18. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto
nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.19. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem.
Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi
stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas
dokuments.
5.20. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties
ar savu parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai
izsoles dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no
nomas tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.21. Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
5.22. Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem
iznomāšanas nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti
mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās
izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas
maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas
līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu protokolē.
5.23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nomas objektu, drošības nauda tiek
atmaksāta septiņu darba dienu laikāpēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Dagdas novada
domes sēdē. Izsoles uzvarētājam iemaksāto drošības naudu neatmaksā, bet ieskaita
ikmēneša nomas maksas maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).
5.24. Drošības naudu neatmaksā, ja izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu.
6. Nenotikusī izsole
6.1.
Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
6.1.1.
ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav
ieradies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.2. ja nav pārsolīta izsoles sākumcena;
6.1.3.
ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas
līgumu noteiktajā termiņā;
6.1.4.
ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja
izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai
tās gaitu;
6.1.5.
ja Nomas objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana
7.1.
Izsoles protokolu apstiprina Komisija.
7.2.
Sūdzības par Komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībā ne vēlāk
kā četru darba dienu laikā no izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek skatītas.
7.3.
Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Dagdas novada pašvaldības domes sēdē.
8. Papildus nosacījumi

8.1.
Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par
apliecinājumu, ka reģistrētās personas ir informētas par izsoles Nomas objekta tehnisko
stāvokli un tā nodrošinājumu.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas un paziņošanas, t.i., izsoles rezultātu publicēšanas Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā internetā. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu jāiesniedz
rakstiski septiņu darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.
9.2. Ja noteikumu 9.1.punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas
līgumu vai arī šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, nomas tiesības tiek
piedāvātas iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbilde uz
piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas
dienas. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma
saņemšanas dienas.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 18.§, 18.2.p.)

Pašvaldības nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1, Andrupenē nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
1.
Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 17,10
m2 (saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas novadā,
turpmāk – Nomas objekts, nomas tiesību mutiskas izsoles kārtību, t.sk., izsoles norisi,
pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas
kārtību.
1.2.
Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt Nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā
izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.
1.3.
Nomas tiesību izsoli organizē ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota
izsoles komisija, turpmāk - Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto
lēmumu pieņemšanu.
1.4.
Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas
vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par vienu
kvadrātmetru, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst Nomas objekta nomas
tiesības.
1.5.
Drošības nauda – par Nomas objektu 10.00 EUR (desmit euro), kas
jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā - Dagdas novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000041224,
AS
“SEB
banka”,
kods
UNLALV2X,
konta
Nr.LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Drošības nauda telpu, Ezernieku ielā 1,
Andrupenē, Dagdas novadā nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par
samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
2. Izsoles un nomas objekts
2.1.
Izsoles un nomas objekts ir pašvaldībai piederošu telpu 17,10 m2 kopplatībā
(saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas novadā, nomas
tiesības, ar mērķi – komercdarbības veikšanai, kas tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2.
Nomas objekta plānotā izmantošana: komercdarbība.
2.3.
Nomas objekts ietver telpas bez papildus aprīkojuma.
2.4.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: 1.50 EUR (viens euro piecdesmit centi) par
vienu m², bez PVN mēnesī. Izsoles sākumcena neietver maksu par Iznomātāja
nodrošinātajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem.
2.5.
Iznomātājs nodrošina Nomas objektā komunālos un citus pakalpojumus:
centrālapkure (ēka ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai), elektroenerģija
(kontrolskaitītājs), ūdens un kanalizācija.
2.6.
Izsoles solis tiek noteikts 0.50 EUR (piecdesmit centi) par vienu m² apmērā.
2.7.
Nomas tiesību ilgums: 3 (trīs) gadi.
2.8.
Nomas maksa: izsoles cena par Nomas objekta telpu platību.
3. Izsoles dalībnieki
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība,
kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga
piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija
4.1.
Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir
jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz noteikumu 4.4.punktā minētie dokumenti.
4.2.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles
publikācijas dienas līdz 2019.gada 19.augusta plkst.14.00 Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
4.3.
Pašvaldības kanceleja nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu
pieņemšanu un izsoles dalībnieku reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem.
4.4.
Lai piedalītos izsolē:
4.4.1. Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
4.4.1.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 1.pielikumu);
4.4.1.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai
pasludināts maksātnespējas process, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu
parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.1.3.informāciju par drošības naudas samaksu;
4.4.2.
Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot pasi), reģistrējoties
dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.2.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.2.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu par to, ka tas nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu parādu
(nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.2.3.pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona,
kurai nav paraksta tiesību;
4.4.2.4.informāciju par drošības naudas samaksu.
4.4.3.
Latvijā nereģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu
dokumentu), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
4.4.3.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);
4.4.3.2.Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu
apliecinātu komersanta reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka
pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta
tiesīgām personām, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka tam nav maksājumu parādu
(nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;
4.4.3.3.pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē;
4.4.3.4.informāciju par drošības naudas samaksu.
4.5.
Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
4.6.
Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti
izsoles dalībniekiem netiek atdoti.
4.7.
Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.4.
apakšpunktos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas
numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.

4.8.
Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā
personas, kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.
4.9.
Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek
izsniegta reģistrācijas apliecība un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un
pielaista izsolei juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta
maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
4.10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, tajā skaitā, tam konstatēts maksājumu
parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem
iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp
Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku,
viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam
izsniegtā reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam
neatmaksā iemaksāto drošības naudu. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku
zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots
rakstveidā.
4.11. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē ja uz
izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir
apturēta.
4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz
pat izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
5.
Izsoles norise
5.1.
Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem.
5.2.
Izsole notiek 2019.gada 19.augusta plkst. 15.00, Alejas ielā 4, Dagdā,
Dagdas novadā, sēžu zālē.
5.3.
Izsole notiek atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, netraucējot
izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.
5.4.
Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā
uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus
uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida
apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un piekrīt izsoles noteikumiem.
5.5.
Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi
vai citu personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts,
ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
5.6.
Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
5.7.
Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu
ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un
īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
5.8.
Izsolei nomas tiesību vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar
Komisijas lēmumu tiek pielaisti dalībai solīšanā.
5.9.
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies
(nokavējis) uz izsoli šo noteikumu 5.2. punktā minētajā vietā un laikā, Komisija
nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens
no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
5.10. Izsoles vadītājs informē par Nomas objektu, kā arī paziņo izsoles sākumcenu par
1 (vienu) kvadrātmetru, kā arī nosauc izsoles soli.
5.11. Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību
vairāksolīšanai.
5.12. Ja uz Nomas objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks,
izsoli atzīst par notikušu.
5.13. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu,
kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

5.14. Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles
sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.
5.15. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana
notiek tikai pa vienam izsoles solim.
5.16. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no
solītājiem nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo
piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar izsoles āmura piesitienu. Ar to
noslēdzas solīšana.
5.17. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad
priekšroka dodama solītājam, kas reģistrējies ar mazāko kārtas numuru.
5.18. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto
nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.19. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem.
Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi
stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas
dokuments.
5.20. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties
ar savu parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai
izsoles dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no
nomas tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
5.21. Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
5.22. Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem
iznomāšanas nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti
mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās
izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas
maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas
līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu protokolē.
5.23. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nomas objektu, drošības nauda tiek
atmaksāta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Dagdas novada
domes sēdē. Izsoles uzvarētājam iemaksāto drošības naudu neatmaksā, bet ieskaita
ikmēneša nomas maksas maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).
5.24. Drošības naudu neatmaksā, ja izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu.
6. Nenotikusī izsole
6.1.
Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
6.1.1.
ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav
ieradies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.2. ja nav pārsolīta izsoles sākumcena;
6.1.3.
ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas
līgumu noteiktajā termiņā;
6.1.4.
ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja
izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai
tās gaitu;
6.1.5.
ja Nomas objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības
piedalīties izsolē.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana
7.1.
Izsoles protokolu apstiprina Komisija.
7.2.
Sūdzības par Komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībā ne vēlāk
kā četru darba dienu laikā no izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek skatītas.
7.3.
Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Dagdas novada pašvaldības domes sēdē.
8. Papildus nosacījumi

8.1.
Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par
apliecinājumu, ka reģistrētās personas ir informētas par izsoles Nomas objekta tehnisko
stāvokli un tā nodrošinājumu.
9. Nomas līguma noslēgšana
9.1. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas un paziņošanas, t.i., izsoles rezultātu publicēšanas Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā internetā. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu jāiesniedz
rakstiski septiņu darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.
9.2. Ja noteikumu 9.1.punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas
līgumu vai arī šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, nomas tiesības tiek
piedāvātas iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbilde uz
piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas
dienas. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma
saņemšanas dienas.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 25.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 28.§)

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
neiznomātu zemes gabalu saraksts

1.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha (daļa no z.g)

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN
44.93

2.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Ķepovas pagasts

60800050044

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560040424

0,8 ha

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560040514

0,38 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050154

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560050163

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560050285

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560050291

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560060129

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iznomājamā platība
ha

Lietošanas mērķis/
termiņš
Lauksaimniecība/ 6 gadi

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Svariņu pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts

60900050053

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040387

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040391

0,46 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050086

0,17 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050091

0,11 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.
27.
28.
29.
30.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts
Andrupenes
pagasts

60420050142

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050144

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050152

0,05 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050155

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050180

0.43

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050179

0.20

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050181

0.35

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420070162

0.59

33.13

60420070204

1.6

89.86

Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
65681716

Lauksaimniecība/ 6 gadi
Lauksaimniecība/ 6 gadi

