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. 10

2019.gada 26.septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa Olga Golube, Aivars
Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
-

juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Azina;
attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa;
sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;
finansu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša;
nodokļu administratore Jolanta Pauliņa;
VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns;
nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;
vides inženieris Viktors Kiselevskis;
sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;
informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.

Nepiedalās –
5 deputāti: Vija Nipere (komandējumā), Raimonds Nipers (personīgo apstākļu dēļ), Juris
Kavuns (darba darīšanās), Anatols Viškurs (darba darīšanās), Viktors Krūmiņš (darba
darīšanās).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar jautājumu “Par zemes
nomas tiesību izbeigšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu:
33. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.

Darba kārtība:
Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Dagdas novadā” atsaukšanu.
2. Par līguma slēgšanu ar Sociālo pakalpojumu aģentūru.
3. Par grozījumiem Sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” nolikumā.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
5. Par pašvaldības atbalstāmo studiju spcialitāti un stipendijas piešķiršanu.
6. Par ceļu fonda izlietošanas programmu 2019.-2021.gadam.
7. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu:
7.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē;
7.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē.
8. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos.
9. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.09.2019.
10. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2019.
11. Par papildu finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm.
12. Par līguma slēgšanu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu.
13. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
14. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju.
15. Par pedagoģiski medicīnisko komisiju.
16. Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 16D,
Dagdā.
17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:
17.1.“Mežlīņi”, Dagdas pagastā;
17.2.kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā;
17.3.“Laukalīņi”, Dagdas pagastā;
17.4.“Rudaiņi”, Dagdas pagastā.
18. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām:
18.1.Pasta ielā 17, Dagdā;
18.2.“Dukuriņi”, Andrupenes pagastā;
18.3.“Priedes”, Dagdas pagastā;
18.4.“Darbnīcas 1”, Andzeļu pagastā.
19. Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes” cirsmu atsavināšanu.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers” atsavināšanu.
21. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu.
22. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
23. Par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu.
24. Par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
30. Par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu.
31. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.
32. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā.
33. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
1.

Ieradās deputāte O.Golube.

1. §
Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Dagdas novadā” atsaukšanu
/Ziņo L.Nagļa/
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi” paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi
un attīstību pašvaldībās.
Dagdas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) un Latgales plānošanas reģions
2016.gada 25.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu Nr. DNP/4-1.5/16/55 par pasākuma projekta
Nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”
īstenošanu. Pašvaldībai kā Sadarbības partnerim Projektā atbilstoši Latgales plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plānam (turpmāk tekstā - DI plāns) ir jānodrošina izvēlēto
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz
projekta pieteikums Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” otrajā projektu atlases kārtā”.
Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi tika izstrādāts DI plāns, kurā mērķis
ir rast optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales
reģiona pašvaldībās, paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām
atbilstošāko infrastruktūras attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros.
2019.gada 7.janvārī Dagdas novada pašvaldībā notika sapulce, kurā piedalījās Dagdas
novada pašvaldības pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvji un Latgales plānošanas reģiona
pārstāvji. Sakarā ar grozījumiem Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā un
ņemot vērā Labklājības ministrijas 2018.gada 12.novembra vēstuli Nr.7-4/846, kurā norādīts,
ka nav atbalstāma visu pakalpojumu izveidošana vienā ēkā Brīvības ielā 29, Dagdā, tika
meklēts labākais infrastruktūras risinājums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izveidei.
Sapulces laikā tika atrasts alternatīvs risinājums – ēkā Brīvības ielā 29, Dagdā izveidot
tikai grupu dzīvokļu pakalpojumu, bet dienas aprūpes centra pakalpojumu pirkt no
nevalstiskas organizācijās (NVO), ar nosacījumu, ka NVO reģistrēsies, ka sociālo
pakalpojumu sniedzējs.
2019.gada 31.janvārī Dagdas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums
Nr.8 “Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā”, ar kuru nolēma izveidot šādu
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā - personas ar GRT:
Grupu dzīvokļu izveide (8 vietas), atrašanās vietas adrese: Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674, kā arī grozīt Latgales plānošanas reģiona DI plānā 2018.- 2020.gadam
34.tabulā 1.3.2. un 1.3.3. apakšpunktus.
Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona DI plānu 2017.-2020.gadam, Dagdas novada
pašvaldības pieejamais finansējums (ERAF + valsts budžeta dotācija ) ir 160 047,08 EUR, tai
skaitā ERAF finansējums 152 000,00 EUR.
Uzsākot plānoto darbību īstenošanu, nepieciešamo dokumentu sakārtošanu, Dagdas
novada pašvaldība ir saskārusies ar būtiskiem apstākļiem, kuru dēļ plānoto darbību īstenošana
nav iespējama, jo ieguldāmie finanšu resursi ir nesamērīgi pret sagaidāmo rezultātu.
Dagdas novada pašvaldība iesniedza CFLA projekta iesniegumu “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Dagdas novadā”. Kā arī veica vairākas iepirkumu procedūras plānoto darbību īstenošanai.
Dagdas novada pašvaldība pirmo iepirkumu par “Grupu dzīvokļu projektēšanu, būvniecību un
autoruzraudzību Brīvības ielā 29, Dagdā” izsludināja 15.07.2019. un noslēdza to 31.07.2019.
bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. 20.08.2019. atkārtoti tika izsludināts
iepirkums par Grupu dzīvokļu projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību Brīvības ielā 29,
Dagdā, rezultātā tika saņemts viens piedāvājums, kurā projekta izmaksas ir vairākkārt
pārsniegušas sākotnēji plānoto. Izvērtējot būvniecības nozares izmaksu straujo palielināšanos,
kā arī ņemot vērā telpu pārbūves iespējamos risinājumus (pēc Labklājības ministrijas
ieteikumiem jāparedz dažus vienistabas (ar atsevišķu virtuvi un sanitāro mezglu) dzīvokļu
izbūvi un dažus divistabu (ar atsevišķu virtuvi un sanitāro mezglu) dzīvokļu izbūvi)
paredzams būtisks izmaksu sadārdzinājums arī pārbūves posmā. Veiktajā iepirkumu
procedūrā piedāvāta cena vairāk kā trīs reizēs pārsniedza pieejamo finansējumu. Tas ir
nesamērīgi liels slogs mazas pašvaldības budžetam. 2019.gada 18.septembra vēstulē CFLA
norāda, ka projekta iesnieguma apstiprināšana nenodrošina aizņēmuma saņemšanu Valsts
kasē atbilstoši projektā paredzētajam finansējuma apjomam. Iesniegtajā projekta iesniegumā
paredzētais kopējais projekta finansējums ir 191 490,20 EUR, bet iepirkumā piedāvātā darbu
veikšanas līgumcena ir 599 416,00 EUR ar PVN. Ņemot vērā to, ka iepirkumā tika saņemt
viens piedāvājums un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.pantu, Ministru kabineta
28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
19.punktu, iepirkumu komisija pārtrauca iepirkumu procedūru “Grupu dzīvokļu projektēšana,
būvniecība un autoruzraudzība brīvības ielā 29, Dagdā” ID Nr.DNP 2019/17. Izpētot Valsts
kontroles revīzijas secinājumus, par pašvaldību infrastruktūras projektu ekonomisko
pamatojumu, Dagdas novada pašvaldība nevar neņemt vērā arī iecerēto objektu uzturēšanas
izmaksas. Pašvaldība šī projekta ietvaros ir atbildīga par pakalpojumu nodrošināšanu
atbilstoši klientu individuālajiem plāniem, priekšfinansēšanu, pakalpojumu infrastruktūras
veidošanu, kā arī pakalpojumu ilgtspēju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu,
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Atteikties piedalīties 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 2. kārtā.
2. Iesniegt CFLA lūgumu par projekta iesnieguma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Dagdas novadā”
atsaukšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
2. §
Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar Sociālo pakalpojumu aģentūru
/Ziņo E.Trūle/
Lai nodrošinātu psihologa pakalpojumu krīzes situācijā nonākušajai ģimenei
(personai) par pašvaldības līdzekļiem, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 9.panta (4) daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

Slēgt līgumu ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra” par psihologa
pakalpojuma sniegšanu Dagdas novada ģimenēm ar bērniem.
3. §
Par grozījumiem Sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” nolikumā
/Ziņo E.Trūle/
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu un 41.panta
pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada Sociālā dienesta biroja „Aprūpe mājās”
nolikumā. /Pielikumā/
4. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Pauliņa/
par nekustamo īpašumu “XXX”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova 2019.gada
5.septembra pieprasījumu Nr.10903/019/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “XXX”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs xxx, nodokļa
parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no XX (XX) nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi un
ēkām 222,48 EUR (173,97 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 48,51 EUR –
nokavējuma nauda uz 26.09.2019.) apmērā par XX piederošo nekustamo īpašumu “XXX”,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru XXX, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par pašvaldības atbalstāmo studiju specialitāti un stipendijas piešķiršanu
/Ziņo A.Badūns, I.Tukiša/
Dagdas novada pašvaldībā 04.09.2019. saņemts Veselības un sociālo pakalpojumu
centra “Dagda” iesniegums ar lūgumu pašvaldības stipendijas piešķiršanai apstiprināt studiju

specialitāti “radiologa asistents”, kas nepieciešams iestādes turpmākai darbības
nodrošināšanai.
09.09.2019. pašvaldībā
reģistrēts LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju
programmas “Radiologa asistents” 2.kursa studentes XX iesniegums ar pievienotiem
dokumentiem pašvaldības stipendijas piešķiršanai minētajā specialitātē.
Izvērtējot XX iesniegtos dokumentus, konstatēts, ka tie atbilst Dagdas novada
pašvaldības stipendiju nolikuma (turpmāk – Stipendiju nolikums) 15.punktā minētajiem
kritērijiem.
Stipendiju nolikuma 8.punkts paredz, ka atsevišķos gadījumos stipendija var tikt
piešķirta ārpus konkursa, to neizsludinot pēc pašvaldības struktūrvienību, iestāžu, aģentūru,
pašvaldības kapitālsabiedrību pamatota ierosinājuma.
Stipendiju nolikuma 6.punkta 6.1.apakšpunktā noteikts, ka vienam stipendiātam, šajā
gadījumā – pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam, tiek piešķirta stipendija
40% no valstī noteiktās minimālās algas stipendijas piešķiršanas brīdī (430 EUR), kas sastāda
172 EUR mēnesī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu un
saskaņā ar Stipendiju nolikumu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāts A.Plotka, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības atbalstāmo studiju specialitāti “Radiologa asistents”.
2. Piešķirt pašvaldības stipendiju 40% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas “Radiologa asistents”
studentei XX ar 2019.gada 1.septembri.
3. Finanšu nodaļai paredzēt pašvaldības budžeta grozījumos nepieciešamo finansējumu 172
EUR mēnesī pašvaldības stipendijas izmaksai.
4. Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai līgumu ar stipendiāti XX.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par ceļu fonda izlietošanas programmu 2019.–2021.gadam
/Ziņo I.Tukiša/
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23. un
24.punkta prasībām, atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” Iekšējā audita daļas 30.05.2019.
Atzinumam Nr.1.4.-3/24 un ieteikumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda)
mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programmu
2019.- 2021.gadam. /Pielikumā/
2. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdē (prot.
Nr.13) apstiprinātā Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda)
izlietošanas vidējā termiņa programma 2017.- 2019.gadam.

7. §
Par siltumapgādes tarifa noteikšanu
/Ziņo I.Tukiša/
7.1. pakalpojuma sniegšanai Asūnē
Ņemot vērā 2018./2019.gada apkures sezonas faktiskās izmaksas un nākošajā apkures
sezonā plānotās izmaksas siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem Asūnē, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt par Asūnes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem
2019./2020.gada apkures sezonā – 1,78 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
3. Asūnes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprināto tarifu un vienoties par
norēķinu kārtību.
7.2. pakalpojuma sniegšanai Šķaunē
Ņemot vērā 2018./2019.gada apkures sezonas faktiskās izmaksas un nākošajā apkures
sezonā plānotās izmaksas siltumapgādes nodrošināšanai lietotājiem Šķaunē, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt par Šķaunes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju lietotājiem
2019./2020.gada apkures sezonā – 1,23 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
2. Noteikt maksu par ūdens uzsildīšanu lietotājiem 1,65 EUR (bez PVN) no viena cilvēka
mēnesī, vai 1,42 EUR/m3 (bez PVN).
3. Par katru maksājuma nokavējuma dienu aprēķināt soda naudu 0,1 % apmērā no parāda
summas.
4. Šķaunes pagasta pārvaldei informēt lietotājus par apstiprinātajiem tarifiem un vienoties
par norēķinu kārtību.
8. §
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstos
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6., 24. un 44.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.septembra. /Pielikumā/
2. Apstiprināt Dagdas vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada 1.septembra.
/Pielikumā/
3. Apstiprināt Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada
1.septembra. /Pielikumā/
4. Apstiprināt Andrupenes pagasta PII “Avotiņš” amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.septembra. /Pielikumā/
5. Apstiprināt Dagdas novada Sporta skolas amatu sarakstu ar grozījumiem no 2019.gada
1.septembra. /Pielikumā/
6. Apstiprināt Dagdas novada Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstu ar grozījumiem no
2019.gada 1.septembra. /Pielikumā/
Izgāja deputāte O.Golube.
9. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.09.2019.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2018.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.septembra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 2 lappusēm.
10. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu no 01.09.2019.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6., 24. un 44.punktu, kā arī pašvaldības 27.08.2018. noteikumiem “Par valsts
budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu direktoriem sekojošu darba samaksu ar 2019.gada
1.septembri:

Amata nosaukums

1.1.
1.2.
1.3.

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2019.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba
samaksa par
amatu (EUR)

363

1 189

1

1 189

176

1 180

0,691

815,38

54

1 003

0,5

501,50

Dagdas vidusskolas direktors
Ezernieku vidusskolas
direktors
Andrupenes pamatskolas
direktors

1.4.

Asūnes sākumskolas direktors

25

1 003

0,4

401,20

1.5.

Šķaunes sākumskolas direktors

25

1 003

0,4

401,20

2. Noteikt speciālās izglītības iestādes direktoram sekojošu darba samaksu ar 2019.gada
1.septembri:

Amata nosaukums

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2019.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Piemaksa
par darbu
īpašos
apstākļos,
20% (EUR)

Darba
samaksa
(EUR)

84

1 140

1

228

1 368

Aleksandrovas pamatskolas
direktors

3. Noteikt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar
2019.gada 1.septembri:
Amata nosaukums

3.1.
3.2.

Dagdas Mūzikas un mākslas
skolas direktors
Dagdas novada Sporta skolas
direktors

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2019.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba
samaksa par
amatu
(EUR)

116

1 056

1

1 056

114

1 056

1

1 056

4. Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu darba samaksu ar 2019.gada
1.septembri:
Amata nosaukums

4.1.
4.2.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte”
vadītājs
Andrupenes pagasta PII “Avotiņš”
vadītājs

Audzēkņu
skaits uz
01.09.2019.

Algas
likme
(EUR)

Amata
likmju
skaits

Darba
samaksa par
amatu
(EUR)

148

1 109

1

1 109

35

1 003

0,4

401,20

11. §
Par papildu finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm

/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu mācību procesu pašvaldības izglītības iestādēs atbildoši normatīvo
aktu prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
1. Piešķirt pašvaldības finansējumu mācību procesa nodrošināšanai šādām pašvaldības
izglītības iestādēm:

Nr.

Izglītības iestāde

Stundu
skaits
nedēļā (h)

Finansējums
mēnesī
(EUR)

Finansējums 4 mēn.
(sept.-dec.) t.sk.
soc.nodoklis (24,09%)

1.

Ezernieku vidusskola

2

50

248,18

2.

Andrupenes pamatskola

8

200

992,72

3.

Asūnes sākumskola

8

200

992,72

4.

Šķaunes sākumskola

7

175

868,63

25

625

3 102,25

KOPĀ:

2. Paredzēt pašvaldības budžeta grozījumos papildus finansējumu 3 102,25 EUR apmērā
minēto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai.
Atgriezās deputāte O.Golube.
12. §
Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu
/Ziņo A.Trūlis./
Lai nodrošinātu Dagdas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes mācību treniņu
grupu nodarbības atbilstoši mācību plānam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Slēgt līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu par tās izglītības programmu
īstenošanas vietas “Dagda” sporta zāles telpu izmantošanu Dagdas novada Sporta skolas
mācību treniņu nodarbībām.
13. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
13.1. īres līguma pagarināšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu XX, 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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Pagarināt īres līgumu XX uz dzīvokli “XXX”–X, Šķaunē uz 2 gadiem – līdz
2021.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas
īres līguma pagarināšanu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.2. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Kromanišķos, “XX”-X (2-istabu, bez ērtībām) uz 1 gadu
– no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.3. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Dagdā, XX – X (2-istabu, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu
– no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.4. dzīvojamās platības izīrēšana XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 10.septembra lēmumu par
dzīvojamās platības izīrēšanu XX, 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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Izīrēt XX pašvaldības dzīvokli Dagdā, XX – X (2-istabu, ar daļējām ērtībām) uz 1 gadu
– no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.
2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt dzīvojamās telpas telpu īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.5. īres līguma noslēgšana ar XX
Iepazinusies ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 25.septembra lēmumu par
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar XX, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 14.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
1. Noslēgt īres līgumu ar XX uz dzīvokli XX – X, Asūnē uz 6 mēnešiem – līdz 2020.gada
31.martam.
2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. §
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju
/Ziņo A.Trūlis/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24)punktu un
61.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā
nepiedalās deputāti O.Golube, S.Viškure, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Dagdas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Sandra VIŠKURE – Domes priekšsēdētāja vietniece;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Komisijas locekļi :
Olga GOLUBE – domes deputāte;
Ināra TUKIŠA – Finanšu nodaļas vadītāja;
Regīna PAULIŅA – izglītības darba speciālists.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu zaudē spēku Dagdas novada domes
22.06.2017. lēmums „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas izveide” (prot. Nr.9, 17.§, 17.9.).
15. §
Par pedagoģiski medicīnisko komisiju
/Ziņo A.Trūlis/
Vispārējās Izglītības likuma 54.panta izpildes nodrošināšanai un pamatojoties uz
Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijām”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Dagdas novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece
Diāna KRILOVA – Dagdas vidusskolas psihologs;
Komisijas locekļi:
Tatjana KROMĀNE – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;
Ludmila BUZO – Aleksandrovas pamatskolas speciālais pedagogs;
Rasma GRAŠE – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas logopēds;
Tatjana JAKUBOVA – Rēzeknes slimnīcas bērnu psihiatrs;
Zinaīda RUTKA – ģimenes ārsts – pediatrs;
Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām)
Larisa KIRIČENKO – Aleksandrovas pamatskolas sekretāre.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanas dienu zaudē spēku Dagdas novada domes
12.01.2010. lēmums „Par Dagdas novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas
izveidošanu” (prot. Nr.1, 13.§), 15.03.2010. lēmums „Par izmaiņām Dagdas novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā” (prot. Nr.5, 11.§) un 28.03.2012. lēmums
„Par izmaiņām Dagdas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā” (prot. Nr.3,
11.§).
16. §
Par pirkuma līguma noslēgšanu par pašvaldības nekustamo īpašumu
Daugavpils ielā 16D, Dagdā
/Ziņo K.Azina/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.6.,
32.§, 32.4.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavpils ielā
16D, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu
soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.8.,
17.§, 17.1.p.) nekustamais īpašums Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1 000 (viens tūkstotis euro).

2019.gada 7.augustā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta (1)
daļas nosacījumiem, sludinājums par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā,
Dagdas novadā izsoli tika publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosakot, ka
personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var
iesniegt mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
2019.gada 4.septembrī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās
personas XX iesniegums par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu par
nosacīto cenu 1 000 EUR (viens tūkstotis euro).
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas
novadā izsoles noteikumu 13.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta (2) daļu, 2019.gada 20.septembrī paredzētā nekustamā īpašuma izsole netika rīkota.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 14.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt XX nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā.
2. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar XX par nekustamā īpašuma Daugavpils
ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā, pārdošanu par cenu
1 000 EUR (viens tūkstotis euro) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas
iemaksas Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā.
3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā noteiktā pirkuma cena jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 2019.gada
15.oktobrim.
4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
5. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā
īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā pirkuma līgumu.
6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XX uz deklarēto adresi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli
/Ziņo K.Azina/
17.1. “Mežlīņi”, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija domes lēmumu (prot. Nr.7,
21.§, 21.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6054 004 0333, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 004 0237, 10.3 ha platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta
nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un mantas
nosacīto cenu apstiprina pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus.

2019.gada 5.septembrī nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “VCG Ekspertu grupa”
(Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.6, derīgs līdz 13.09.2023.) novērtēja nekustamo
īpašumu un noteica tā vērtību – 15 200 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu, atklāti balsojot,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6054 004 0333, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0237, 10.3 ha platībā, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas
nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 15 200 EUR. /Novērtēšanas akts protokola pielikumā
uz 2 lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, izsoles
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā
izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
17.2. kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu (prot.
Nr.14, 17.§, 17.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu (prot.
Nr.15, 21.§, 21.2.p.) nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6054 002 0076 Dagdas
pagastā, tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 2 700 EUR
(divi tūkstoši septiņi simti euro).
2019.gada 13.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
6054 002 0076 Dagdas pagastā izsoles noteikumos noteiktajā termiņā pieteikums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu netika saņemts, kā arī izsolei nereģistrējās neviens
dalībnieks. Sakarā ar to Dagdas novada pašvaldības dome 2019.gada 28.februāra sēdē
pieņēma lēmumu (prot. Nr.3.,24.§) apstiprināt izsoli par nenotikušu un pārtraukt nekustamā
īpašuma atsavināšanas procesu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002
0076 – 1,79 ha platībā, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb 540 EUR,

un noteikt izsoles sākumcenu 2 160 EUR.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, 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”.
17.3. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.6,
32.§, 32.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “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, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.8,
17.§, 17.2.p.) nekustamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 3 200 EUR (trīs tūkstoši divi simti
euro).
2019.gada 23.septembrī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas
pagastā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 23.septembra izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma
“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, izsoli par
nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “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, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb
EUR 640, un noteikt izsoles sākumcenu 2 560 EUR.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā izsoles
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
17.4. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.6,
32.§, 32.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “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, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.8,
17.§, 17.3.p.) nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 1 000 EUR (viens tūkstotis euro).
2019.gada 24.septembrī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas
pagastā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta
pirmās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 24.septembra izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma
“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, izsoli par
nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “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, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% jeb
200 EUR, un noteikt izsoles sākumcenu 800 EUR.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā
izsoles
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.

18. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām
/Ziņo K.Azina/
18.1. Pasta iela 17, Dagda, Dagdas novads
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Pasta ielā 17,
Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0276, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6009 002 0276, 0.2091 ha platībā, nosacīto cenu 2 300 EUR (divi
tūkstoši trīs simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
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.

18.2. Dukuriņi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – „Dukuriņi”,
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 007 0091, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0091, 2.91 ha platībā, nosacīto cenu
5 700 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
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.

18.3. Priedes, Dagdas pagasts, Dagdas novads
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Priedes”, Ozoliņi,
Dagdas pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6054 001 0183, kas sastāv no divām
zemes vienībām - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0183, 0.6578 ha
platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0292, 1.3555 ha platībā,
nosacīto cenu 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
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.
18.4. Darbnīcas 1, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Darbnīcas 1”,
Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6044 005 0373, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0240, 0.96 ha platībā, nosacīto cenu
1 100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX.
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.
19. §
Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes” cirsmu atsavināšanu
/Ziņo V.Kiselevskis/
Dagdas novada pašvaldībai pieder īpašums “Vijolītes”, t.sk. zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6092 0063 305 (kopplatība 27,95 ha), kas reģistrēta Dagdas novada pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaitē kā Mežaudze 27,95 ha, konts 1611, ar objekta atlikušo uzskaites
vērtību uz 26.09.2019. – 3 546,64 EUR vērtībā.
Mežaudzei izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns.
Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt
darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
Sakarā ar minēto un ņemot vērā to, ka mežs ir pārsniedzis koksnes lietderības vecumu,
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, V.Stikuts, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās deputāts P.Tukišs, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Uzsākt dokumentācijas sagatavošanu pašvaldības īpašuma “Vijolītes” zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 6092 0063 305 esošā meža cirsmas nodošanai atsavināšanai:
1.1. 1. kvartāla 2. nogabala (0,85 ha);
1.2. 1. kvartāla 3. nogabala (3,39 ha);
1.3. 1. kvartāla 5. nogabala (0,24 ha);
1.4. 1. kvartāla 17. nogabala (0,22 ha);
1.5. 1. kvartāla 18. nogabala (0,98 ha);
1.6. 1. kvartāla 19. nogabala (0,59 ha);
1.7. 1. kvartāla 20. nogabala (0,56 ha);
1.8. 1. kvartāla 21. nogabala (1,87 ha);
1.9. 1. kvartāla 22. nogabala (0,11 ha);
1.10. 1. kvartāla 25. nogabala (1,24 ha);
1.11. 1. kvartāla 26. nogabala (1,56 ha);
1.12. 1. kvartāla 27. nogabala (1,42 ha);
1.13. 1. kvartāla 30. nogabala (0,5 ha).
2. Apstiprināt cirsmu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Viktors Kiselevskis – vides inženieris;
Pēteris Tukišs – domes deputāts.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.

Izgāja deputāts R.Azins.
20. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers” atsavināšanu
/Ziņo A.Trūlis/
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” – 5 (A.Trūlis, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – 1
(A.Plotka), „atturas” – 1 (O.Golube), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti
V.Stikuts, P.Tukišs, Dagdas novada dome NOLEMJA:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Noviku karjers”, Konstantinovas
pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 002
0035, platība 2,53 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona Jakušonoka – ekonomiste;
Pēteris Tukišs – domes deputāts.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
“Noviku karjers” nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
Ainārs Streļčs – zemes lietu speciālists;
Jānis Stikuts – pašvaldības juriskonsults.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Noviku karjers” izsoles noteikumus un
iesniegt apstiprināšanai domē.
Atgriezās deputāts R.Azins.
21. §
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību uzmērīšanu un reģistrēšanu
/Ziņo V.Masjuks/
21.1. ar kadastra apzīmējumiem
Andrupenes pagastā

Nr.60420040478,

60420040479,

60420040495,

Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem Nr.6042 004 0478, 6042 004 0479, 6042 004 0495, kuras atrodas
Andrupenes pagastā, ņemot vērā to, ka tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai,
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu,
kā arī lai nodrošinātu pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.

4.
5.

Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.6042 004
0478 (platība ~ 2,1 ha), 6042 004 0479 (platība ~ 0,4 ha), 6042 004 0495 (platība ~ 0,3
ha) Andrupenes pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
Reģistrēt minētos zemes īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

21.2. ar kadastra apzīmējumu 60500020104, Bērziņu pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu Nr.6050 002 0104, kura atrodas Bērziņu pagastā, ņemot vērā to, ka tā
nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.
5.

Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6050 002 0104
(platība ~ 5,5 ha), Bērziņu pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

21.3. “Diānas”, Udrija, Ezernieku pagastā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu Nr.6056 003 0049, kura atrodas Ezernieku pagastā, ņemot vērā to, ka
tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.

Pieteikt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.6056 003 0049
(platība ~ 1,7 ha), Ezernieku pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2019.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

5.

22. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības sekojošiem zemes nomniekiem uz šādām
pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
p.k.

Zemes nomnieks

Administratīvā
teritorija

Iznomātā platība, iznomātās zemes
vienības kadastra apzīmējums
13,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010286
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560040501
3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60560050256
6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500020138
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030344
0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030467
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500020135
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030455
3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500040350
0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030164
0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030473
1,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030338
0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500030399
0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60500040405

1.

XX

Svariņu pagasts

2.

XX

Ezernieku pagasts

3.

XX

Ezernieku pagasts

4.

XX

Bērziņu pagasts

5.

XX

Bērziņu pagasts

6.

XX

Bērziņu pagasts

7.

XX

Bērziņu pagasts

8.

XX

Bērziņu pagasts

9.

XX

Bērziņu pagasts

10.

XX

Bērziņu pagasts

Lēmumi pievienoti sēdes protokols pielikumā uz 7 lapām.

Nomas
termiņš
līdz
01.10.2029.
01.10.2029.
01.10.2029.
01.10.2029.

01.10.2029.
01.10.2024.
01.10.2029.
01.10.2029.
01.10.2029.
01.10.2029.

23. §
Par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Ezernieku pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 30.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/687), konstatēts:
ar Dagdas novada pašvaldības domes 26.01.2011. lēmumu tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz zemes vienību 2,5 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0159, XX;
- uz zemes gabala atrodas XX piekrītošā dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām;
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 25.05.2011. lēmumu tika noteikts, ka zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0159 piekrīt pašvaldībai;
- ar XX 01.06.2011. tika noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums;
- XX 04.03.2018. mirusi;
- ar Dagdas novada pašvaldības domes 27.08.2018. lēmumu tika piešķirtas zemes nomas
tiesības uz zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0159 uz 1 gadu
– līdz 31.08.2019., XX (mirušās XX meita) ar nosacījumu par nomas līguma pagarināšanu
atkarībā no iesniegtajiem mantošanas tiesību apliecinošajiem dokumentiem;
- uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi no iespējamo mantinieku puses mantošanas tiesību
apliecinošie dokumenti nav iesniegti.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 7.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ :
-

1. Atteikt pagarināt XX zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0159.
2. Iekļaut zemes vienības, kadastra apzīmējums 6056 004 0159, daļu 1,6 ha platībā
(neapbūvētā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme) neiznomāto, pašvaldībai piekritīgo
zemes gabalu sarakstā, kas tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par neapbūvētās zemes starpgabala nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ZS “Tingala” Andrupenes pagastā
Izskatot ZS Tingala īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 27.08.2019. Nr.31.11.5/19/675) 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., 29.1., un 30.1.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt Andrupenes pagasta XX zemnieku saimniecībai "Tingala", reģistrācijas Nr.
41501021265, juridiskā adrese: Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, "Tingala", LV5687, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.10.2025. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
starpgabalu, 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6042 002 0025, Andrupenes pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības 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.

25. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
25.1. īpašums “XXX” Ezernieku pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 04.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/700)
par īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 41.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”XXX” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.2. īpašums “XXX” Ezernieku pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 20.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/753)
par īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pantu, 17.panta 41.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7. punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1.

Piekrist nekustamā īpašuma “XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.

Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”XXX” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.

25.3. īpašums “XXX” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieces XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
05.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/701) par īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, 17.panta 41.daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”XXX” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

25.4. īpašums “XXX” Andzeļu pagastā
Izskatot zemes kopīpašnieku XX, XX un XX iesniegumu (reģistrēts 09.09.2019. Nr.31.11.5/19/706) par īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.
punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību 10,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”XXX” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxx.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25.5. īpašums “XXX” Ķepovas pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 25.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/771)
par īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pantu, 17.panta 41.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 2
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”XXX” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem xxx un xxx.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu (reģistrēts 12.09.2019. Nr.31.5.10/19/1070) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotām rezerves
fonda zemes vienībām un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (kods 1201) rezerves fonda zemes vienībai 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6046 006 0096, Asūnes pagastā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) rezerves fonda zemes
vienībai 0,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6046 006 0099, Asūnes pagastā.

27. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo V.Masjuks/
27.1. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Konstantinovas pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 18.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/731) par nekustamā
īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 0,74 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes
gabalam - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
- zemes vienība atrodas Konstantinovas ciema teritorijā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Konstantinovas
pagastā, sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 0,74 ha un 0,5505 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.2. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Andrupenes pagastā
Izskatot SIA "IRI Asset Management" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
22.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/654) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta
izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 2,06 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi:- atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes
gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Andrupenes
pagastā sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 2,06 ha un 13,24 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.3. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Konstantinovas pagastā
Izskatot SIA "IRI Investments Latvia" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
22.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/656) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta
izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt apbūvēto lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 3,5 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes
gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Konstantinovas
pagastā sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
xxxsadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 3,5 ha un 2,9 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.4. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Asūnes pagastā
Izskatot SIA "IRI Investments Latvia" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
22.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/655) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta
izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 7,75 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un pēc atdalīšanas atlikušajam

zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Asūnes pagastā
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 7,75 ha un 12,65 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.5. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Andzeļu pagastā
Izskatot SIA "IRI Investments Latvia" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
22.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/657) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta
izstrādi, konstatēts:
-

-

zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt mežsaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 8,85 ha platībā;
plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un pēc atdalīšanas atlikušajam
zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Andzeļu pagastā
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 8,85 ha un 5,45 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

27.6. nekustamā īpašuma “XXX” sadalei Bērziņu pagastā
Izskatot SIA "IRI Asset Management" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
22.08.2019. Nr.3-1.11.5/19/653) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta
izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XXX” sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar
mērķi atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 2,9 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi:- atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un pēc atdalīšanas atlikušajam zemes
gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Bērziņu pagastā
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 2,9 ha un 5,7 ha platībās (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
“XXX”, Bērziņu pagastā
Izskatot SIA “Latvijasmernieks.lv” iesniegumu (reģistrēts 16.09.2019., Nr.9-4.1/19/8),
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un
28.punktam, kā arī pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta 2.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „XXX” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās Bērziņu pagastā.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 0,5
ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „XXX”, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,

ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu xxx, projektētā platība 5,3
ha, saglabāt adresi: "XXX", xxx, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697, saglabāt esošo
nekustamā īpašuma nosaukumu "XXX", noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
Bērziņu pagastā
Izskatot zemes nomnieka XX iesniegumu (reģistrēts 18.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/733)
par zemes gabala atsavināšanu, konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās, zemes vienības, kadastra apzīmējums
6050 002 0104, platība sastāda 5,5 ha, tā nav kadastrāli uzmērīta un atrodas pašvaldības
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6050 003 0155 sastāvā;
- saskaņā ar 06.11.2007. noslēgto zemes nomas līgumu - zemes vienības, kadastra
apzīmējums 6050 002 0104, pirmreizējo tiesību nomnieks ir XX;
- XX ierosinājusi augstāk minētā zemes gabala atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6050 003 0155, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0104.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Dubras” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6050 002 0104.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0104, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. 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.
30. §
Par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu
Dagdas pagastā
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot VAS “Latvijas valsts ceļi” iesniegumu (reģistrēts 19.09.2019., Nr.31.5.10/19/1106), konstatēts:

saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Ozoliņu
iela” Dagdas pag. Ozoliņos, kadastra Nr. 6054 001 3240, sastāvā esošās zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 3240, platība 1,53 ha, ir pašvaldības nozīmes autoceļš:
Ozoliņu iela;
- savukārt, Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā īpašuma „V 653”, kadastra Nr. 6054
001 2239, sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6054 001 2239, platība 1,4
ha, ir valsts vietējās nozīmes autoceļš: Jubeļi-Ozoliņi;
- atbilstoši NĪVKI sistēmas telpiskajiem datiem, valsts autoceļa zemes vienība robežojas ar
pašvaldības autoceļa zemes vienību, bet dabā faktiski tā šķērso pašvaldības autoceļu un
piegulst pie valsts autoceļa “P-61”;
- zemes gabali nav kadastrāli uzmērīti un īpašumtiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā;
- VAS “Latvijas valsts ceļi” lūdz sadalīt pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6054 001 3240 divās daļās, attiecīgi 0,2 ha un 1,12 ha platībā, un palielināt valsts zemes
vienības, kadastra apzīmējums 6054 001 2239, platību līdz 1,62 ha, attiecīgi grozot zemes
gabalu savstarpējās robežas.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 3.daļu likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,
uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
-

1. Sadalīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoliņu iela”, kadastra Nr. 6054 001 3240,
sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6054 001 3240 divās (2) atsevišķās
zemes vienībās, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam:
1.1. noteikt platības jaunizveidotām zemes vienībām – 0,17 ha un 1,12 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas);
1.2. apstiprināt robežas jaunizveidotajām zemes vienībām saskaņā ar grafisko pielikumu;
1.3. jaunizveidotajām zemes vienībām, ar platību 0,17 ha un 1,12 ha, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. Palielināt nekustamā īpašuma “V 653”, kadastra Nr. 6054 001 2239, sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 2239 platību līdz 1,65 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas):
2.1. apstiprināt robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 001 2239 saskaņā ar
grafisko pielikumu;
2.2. saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 001 2239 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Veikt attiecīgas izmaiņas pašvaldības ceļu reģistrā un pašvaldības zemju bilancē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
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, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai, ar sekojošām zemes
vienībām:
Iznomājamā
platība
ha

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

1.

Ezernieku pagasts

60560050133

2,1 ha

117.94

2.

Ezernieku pagasts

60560040159

1,6 ha
(daļa no z.g.)

89.86

3.

Andrupenes
pagasts

60420110063

4.8

269.59

4.

Bērziņu pagasts

60500030252

0.87

48.86

5.

Bērziņu pagasts

60500030464

1.2

67.39

Lietošanas mērķis/
termiņš
Lauksaimniecība/
6 gadi
Lauksaimniecība/
6 gadi
Lauksaimniecība/
6 gadi
Lauksaimniecība/
6 gadi
Lauksaimniecība/
6 gadi

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 18.10.2019.
32. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības nolikumā
/Ziņo K.Azina/
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1)punktu, 24.pantu un 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus
Nr.2019/7 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””. /Saistošie noteikumi Nr.2019/7
pielikumā/
2. Kancelejai nosūtīt Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošos
noteikumus Nr.2019/7 triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
33. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Bērziņu pagastā

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 25.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/774) par zemes nomas
tiesību pārtraukšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 01.10.2019. uz pašvaldībai piekrītošām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
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.
Sēdi slēdz plkst. 16 : 15.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 30.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710;
e-pasts: dome@dagda.lv

Dagdā
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 3.§)

GROZĪUMI
DAGDAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
BIROJA “Aprūpe mājās” NOLIKUMĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 7)punktu,
41.panta pirmās daļas 2)punktu
1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra nolikumā “Dagdas novada
sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus
grozījumus:
1.1. Nolikuma 4.2.apakšpunktā aiz vārda “pilda” ievietot vārdu “vecākais”;
1.2. izteikt Nolikuma 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.4. Dienesta sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs ir tiesīgi izvērtēt situācijas,
konsultēties un saskaņot informāciju ar Biroja vadītāju par pakalpojuma “aprūpe mājās”
nepieciešamību”;
1.3. Nolikuma 4.5.apakšpunktā aiz vārda “aprūpētājs” ievietot vārdus “un sociālais
darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un invalīdiem” un svītrot vārdus “par Dagdas
pilsētas un Dagdas pagasta iedzīvotāju lietām.”;
2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 6.§

Dagdas novada pašvaldības Speciālā budžeta (ceļu un ielu fonda)
mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietošanas
vidējā termiņa programma 2019. - 2021.gadam
saskaņā ar 11.03.2008. MK noteikumiem Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"

Nr.

Kods

Mērķdotācijas indikatīvais plāns

EUR

1.

1000 Atlīdzība

EUR

56 000

60 000

60 000

2.

2000 Preces un pakalpojumi / Autoceļu un ielu uzturēšana

EUR

280 673

280 000

280 000

3.

5000 Pamatkapitāla veidošana / Autoceļu un ielu būvniecība

EUR

45 000

50 000

50 000

KOPĀ:
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

EUR

2019

381 673

2020

390 000

A.Trūlis

2021

390 000

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 8.§, 1.p.

G R O Z Ī J U M I Nr.1
Dagdas novada pašvaldības administrācijas
AMATU SARAKSTOS
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
darbinieku amatu saraksts ar grozījumiem no 01.09.2019.
Nr.

Amats

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1
1
0,5
0,6

1 200
900
750
750

1 200
900
375
450
2 925

1.

Nodaļas vadītājs

29.Pedagoģijas darbības atbalsts

IV

2.

Izglītības darba speciālists

29.Pedagoģijas darbības atbalsts

II

12
10

3.

Skolotājs logopēds*1

X

X

X

X

X

X

4.

Izglītības psihologs*

1

3,1
* 1 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Skolotājam logopēdam un Izglītības psihologam no 710,00 līdz 750,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A. Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 8.§, 2.p.

DAGDAS VIDUSSKOLAS no pašvaldības
budžeta finansēto darbinieku
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2019.
Nr.

Amata nosaukums

1. Sociālais pedagogs*1
2. Koncertmeistars*
3. Sekretārs

1

Saime

Līmenis

x

x

x

4. Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa 5.2. Aprūpe

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

II

x
x
7

1
0,1
1

750
750
600

750
75
600

III

7

1

630

630

6
5
4
4
4
1
1
1

2
1
1
1
2
2
1
10

480
480
470
470
470
430
430
430

960
480
470
470
940
860
430
4 300

1
1

0,25
1

450
430

112,50
430

5
5
4
2
KOPĀ:

1
1
1
3
30,35

500
500
480
430

500
500
480
1 290
14 277,50

x

18.3. Dokumentu pārvaldība

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits

5. Laborants

31. Laboratorijas un izpētes darbi

I

6. Elektriķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

7. Remontatslēdznieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

III

8. Galdnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

III

9. Apsargs

4. Apsardze un uzraudzība

IA

10. Garderobists

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

11. Sētnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

12. Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

13. Internāta administrators

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

14. Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

15. Vecākais pavārs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

16. Noliktavas pārzinis

2. Apgāde (iepirkšana)

17. Pavārs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

III

18. Virtuves darbinieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

Skolas internāta darbinieki:

Skolas ēdnīcas darbinieki:
I

* 1 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Sociālajam pedagogam un Koncertmeistaram no 710,00 līdz 750,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Dagdas vidusskolas direktore

V. Gekiša

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē

protokols Nr.10, 8.§, 3.p.

Dagdas novada pašvaldības
Ezernieku vidusskolas
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2019.
Nr.

Amata nosaukums

Saime

1. Lietvedis

18.3. Dokumentu pārvaldība

2. Saimniecības pārzinis

3. Apsaimniekošana

3. Ķīmijas un fizikas laborants

31. Laboratorijas un izpētes darbi

Līmenis
II
IIA
I

4. Sociālais pedagogs *1
5. Vecākais pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

6. Noliktavas pārzinis

2. Apgāde (iepirkšana)

7. Pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

III

8. Virtuves darbinieks

x

x
IV
I

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

Kurinātājs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

Sezonas strādnieks

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

10. Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

11. Garderobists

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

9.

Mēnešalgu Vienību
grupa
skaits
1
7
1
6
0,3
6
x
0,3
0,5
5
0,5
5
0,75
4
1
2
2,3
2
2
1
4,2
1
0,5
1

Algas likme Algas fonds
(EUR)
(EUR/mēn.)
520
520,00
520
520,00
480
144,00
750
225,00
500
250,00
500
250,00
480
360,00
430
430,00
430
989,00
430
860,00
430
1 806,00
430
215,00

Pirmsskolas izglītības darbinieki:
12. Pirmsskolas izglītības metodiķis

x

x

13. Pirmsskolas izglītības skolotājs*1
14. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs*1

x

x

x

x

15. Noliktavas pārzinis

2. Apgāde (iepirkšana)

16. Pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

17. Skolotāja palīgs

29. Pedagoģijas darbības atbalsts

18.

I
III
I

Kurinātājs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

Sezonas strādnieks

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

19. Veļas pārzinis

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

20. Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

x
x
x
5
4
4
2
1
1
1
KOPĀ:

0,2
3,5
0,25
0,1
1
2
2
1
0,4
0,5
22,30

900
750
750
500
480
500
430
430
430
430

180,00
2 625,00
187,50
50,00
480,00
1 000,00
860,00
430,00
172,00
215,00
12 768,50

* 1 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Sociālajam pedagogam, Pirmskolas izglītības skolotājam un Pirmskolas izglītības mūzikas skolotājam
no 710,00 līdz 750,00 EUR, saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Ezernieku vidusskolas direktors

A. Gžibovskis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 8.§, 4.p.

Dagdas novada pašvaldības
Andrupenes pagasta PII "Avotiņš"
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2019.

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu Vienību Algas likme Algas fonds
grupa
skaits
(EUR)
(EUR/mēn.)

1.

PII vadītājs*1

x

x

x

0,4

1 003,00

401,20

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*2

x

x

x

3,5

750,00

2 625,00

3.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs*2

x

x

x

0,25

750,00

187,50

4.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

5.2. Aprūpe

III

7

0,2

630,00

126,00

5.

Saimniecības pārzinis

3. Apsaimniekošana

IIA

6

0,5

500,00

250,00

6.

Vecākais pavārs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,8

500,00

400,00

7.

Skolotāja palīgs

29.Pedagoģijas darbības atbalsts

I

4

2,5

500,00

1 250,00

8.

Veļas mazgātājs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,1

450,00

45,00

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

0,5
8,75

430,00

215,00
5 499,70

9.

Apkopējs*

2

1
KOPĀ:

1

* ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme PII vadītājam no 950,00 līdz 1003,00 EUR, saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos
Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
2

* ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Pirmsskolas izglītības skolotājam un Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājam no 710,00
līdz 750,00 EUR, saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Andrupenes pagasta PII "Avotiņš" vadītāja

A. Zinčenko

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 8.§, 5.p.

Dagdas novada Sporta skolas
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2019.
Nr.

Amata nosaukums

1. Skolas direktors *1
2. Sporta metodiķis*2
3. Sporta treneris *3
Sporta pasākumu
4.
organizators
5. Lietvedis

x

x

x

x

x

x

x
48. Sporta organizēšana un
profesionālais sports
18.3. Dokumentu pārvaldība

x

x

Vienību
skaits
1
0,5
0,3

III

10

0,5

800

400,00

II

7

0,5
2,8

520

260,00
2 356,00

Saime

Līmenis Mēnešalgu grupa

KOPĀ:

Algas likme
(EUR)
1 056
830
750

Algas fonds
(EUR/mēn.)
1 056,00
415,00
225,00

* 1 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Skolas direktoram no 1000,00 līdz 1056,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
* 2 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Sporta metodiķim no 785,00 līdz 830,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
* 3 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Sporta trenerim no 710,00 līdz 750,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Dagdas novada Sporta skolas direktore

V. Nipere

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 8.§, 6.p.)

DAGDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AMATU SARAKSTS
ar grozījumiem no 01.09.2019.
Nr.

Amata nosaukums

1. Skolas direktors *1
2. Mūzikas nodaļas vadītājs*

2

Saime

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

x

x

x

x

3. Lietvedis

18.3. Dokumentu pārvaldība

II

4. Apkopējs

13. Fiziskais un kvalificētais darbs

I

Vienību
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

x

1

1 056,00

1 056,00

x

0,5

840,00

420,00

7

1

520,00

520,00

2
4,5

430,00

860,00
2 856,00

1
KOPĀ:

* 1 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Skolas direktoram no 1000,00 līdz 1056,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
* 2 ar 01.09.2019. paaugstināta algas likme Mūzikas nodaļas vadītājam no 800,00 līdz 840,00 EUR, saskaņā ar
grozījumiem MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktore

L. Beitāne

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
protokols Nr.10, 9.§

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2018.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2019.
(saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")
Vispārējās izglītības iestādes

Nr.

EKK

1

2

1. 1000
1.1.

1.2.

1100

1200

2. 2000
2.1.

2.2.

2100

2200

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2018.gadā*1 (EUR):
3

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

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Pirmsskolas izglītības iestādes

Asūnes
sākumskola

Šķaunes
sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Andrupenes PII
"Avotiņš"

4

5

6

7

8

9

10

219 188,49

126 997,76

37 851,70

51 552,08

35 644,14

272 013,68

65 634,64

166 366,25

101 498,70

32 483,11

42 626,12

27 651,73

212 955,08

53 238,63

52 822,24

25 499,06

5 368,59

8 925,96

7 992,41

59 058,60

12 396,01

145 001,28

50 738,59

14 420,66

8 309,74

11 128,44

65 710,04

5 559,05

1 229,01

393,35

398,40

38,52

2,25

87,75

118,58

119 158,21

23 139,77

9 895,45

6 107,76

5 334,48

50 191,30

3 662,47

pakalpojumu samaksa

2210

pasta, telefona un citi sakaru pkalpojumi

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

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

1 744,86

1 995,32

1 082,66

41,91

531,40

1 016,26

134,12

61 915,02

14 884,76

6 568,47

4 161,81

3 771,54

43 356,27

2 674,93

3 667,24

1 053,16

1 134,91

1 075,43

267,90

3 199,29

157,55

2.3.

2240

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

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

2300

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

50 928,93

5 172,65

1 109,41

828,61

763,64

2 611,02

695,87

84,70

33,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

817,46

0,00

0,00

0,00

0,00

8,46

0,00

24 614,06
2310

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2320

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

2340

2350

2360

2370

2.4.

2400

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

27 205,47

4 126,81

2 121,26

5 791,71

15 430,99

1 778,00

7 458,33

6 677,66

2 190,35

924,44

1 124,85

5 788,97

405,91

0,00

10 594,40

0,00

0,00

3 709,80

25,00

0,00

529,86

141,00

49,10

0,00

0,00

298,87

53,12

16 610,06

9 281,35

1 887,36

1 196,82

956,79

9 116,20

1 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,81

511,06

0,00

0,00

0,27

201,95

7,97

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))
mācību līdzekļi un materiāli

Grāmatas un žurnāli

42,20
3. 5000
3.1.

5233

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA:

177,02

Bibliotēku fonds

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364 366,79

177 736,35

52 272,36

59 861,82

46 772,58

337 723,72

71 193,69

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.09.2019.:

363

176

54

25

25

148

35

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

1 003,77

1 009,87

968,01

2 394,47

1 870,90

2 281,92

2 034,11

83,65

84,16

80,67

199,54

155,91

190,16

169,51

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.09.2019. (EUR):
*1 -

0,00

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

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 17.§, 17.1.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.




Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6054 004 0333, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 004 0237 – 10,3 ha platībā.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2019.gada 8.novembrī plkst. 10.00.
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.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 15 200 (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro)).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50.
Izsoles metode – mutiska izsole.
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 “Mežlīņi” izsoles nodrošinājums”.
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.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

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

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 17.§, 17.2.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.




Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054
002 0076 – 1,79 ha platībā.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2019.gada 8.novembrī plkst. 11.00.
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.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 2 160 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50.
Izsoles metode – mutiska izsole.
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 ar kadastra numuru 6054 002 0076 izsoles nodrošinājums”.
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.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

15.






16.

17.

18.

19.

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;
ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
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 priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 17.§, 17.3.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.




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.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2019.gada 11.novembrī plkst. 14.00.
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.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 2 560 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50.
Izsoles metode – mutiska izsole.
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”.
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.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.







16.

17.

18.

19.

15. Izsoles norise:
izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts
uz 15 minūtēm;
solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50;
par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
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 priekšsēdētājs

A.Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 17.§, 17.4.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.




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.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2019.gada 11.novembrī plkst. 15.00.
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.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 800 (astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50.
Izsoles metode – mutiska izsole.
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”.
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.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus
dokumentus:
fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas
apliecina nodrošinājuma iemaksu.

15. Izsoles norise:
 izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts
uz 15 minūtēm;
 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50;
 par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
 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 priekšsēdētājs

A.Trūlis

