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. 11

2019.gada 31.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
12 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Raimonds Nipers, Juris
Kavuns, Aivars Plotka, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Viktors
Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs;
- sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;
- finansu nodaļas vadītāja Ināra Tukiša;
- nodokļu administratore Jolanta Pauliņa;
- ceļu meistars Aivars Belkovskis;
- nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;
- sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;
- informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs.
Nepiedalās –
3 deputāti: Vija Nipere (slimības dēļ), Olga Golube (darba darīšanās), Viktors Stikuts
(personīgo apstākļu dēļ).
Domes priekšsēdētāja vietniece S.Viškure ierosina sēdes darba kārtību papildināt ar 2
jautājumiem:
- Par pašvaldības īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā izsoli.
- Par Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumiem:
36. Par pašvaldības īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā izsoli.
37. Par Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.

Darba kārtība:
Par Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāja iecelšanu.
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2019.gada 9 mēnešos.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”.
Par saistošo noteikumu “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” pieņemšanu.
5. Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2020.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 9 mēnešos.
8. Par grozījumiem Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstā.
9. Par finansējuma novirzīšanu.
10. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
11. Par brauciena saskaņošanu uz ārzemēm.
12. Par konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” komisijas sastāvu un finansējumu.
13. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
14. Par iepirkumu veikšanu pamatlīdzekļu iegādei VSPC „Dagda”.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā pirkuma līguma
noslēgšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma otro izsoli:
16.1.Dārza ielā 1, Asūnē;
16.2.Ezera ielā 2, Asūnē.
17. Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu:
18.1.kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā;
18.2.Pasta ielā 35–1, Dagdā.
19. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
20. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemes “starpgabalu”.
21. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
23. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
24. Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām.
25. Par zemes nomas tiesību atteikumu.
26. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un
savstarpējo robežu pārkārtošanu.
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
28. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam.
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma sadalei.
31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
33. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai.
34. Par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu.
35. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
36. Par pašvaldības īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā
izsoli.
37. Par Aleksandrovas pamatskolas nolikumu.
1.
2.
3.
4.

1. §
Par Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītāja iecelšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9)punktu, saskaņā ar
Dagdas tūrisma informācijas centra vadītāja amata pretendentu vērtēšanas komisijas lēmumu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Iecelt Juri VIĻUMU par Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītāju ar 2019.gada
4.novembri.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2. §
Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2019.gada 9 mēnešos
/Ziņo E.Trūle/
Noklausījusies Dagdas novada sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta
līdzekļu izlietojumu 2019.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/10 „Par
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada
21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas
novadā”,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi
2019.gada 9 mēnešos:
1. No 2019.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 500,Dagdas novada sociālais dienests 2019.gada 9 mēnešos izlietojis EUR 232715,37 jeb
60,84 %, t.sk.:
1.1. GMI pabalsta nodrošināšanai – EUR 107700,31 jeb 67,31 %;
1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 19929,09 jeb 49,82 %;
1.3. citiem pabalstiem – EUR 105085,97 jeb 57,58 %
2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
pieaugušām personām izlietoti EUR 115907,13 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 40
personas.
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās
nepilngadīgām personām līdzekļi netika izlietoti.
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2019.gada 9 mēnešos izlietoti EUR
14578,00 aprūpējot dzīvesvietā 21 personu.
5. 2019.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 618 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā
piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 449 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī,
izvērtējot 89 mājsaimniecības, 144 personām piešķirts maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss.

6. 2019.gada 9 mēnešos Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība
kopā sniegta 1732 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2273 personas.
7. 2019.gada 9 mēnešos pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas vidēji 33 pieaugušas
personas ar invaliditāti un 1 bērns - invalīds.
8. 2019.gada 9 mēnešos 3 pilngadīgas personas un 4 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu kā vardarbībā cietuši.
3. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
43.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/8 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas
novadā””.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts.
4. §
Par saistošo noteikumu “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā” pieņemšanu
/Ziņo E.Trūle/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
43.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/9 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts.

5. §
Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2020.
/Ziņo A.Belkovskis/
Sakarā ar pašvaldības ceļu posmu izslēgšanu no reģistra, pievienošanu citiem ceļiem, kā
arī veiktajiem ceļu seguma uzlabojumiem 2019.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt aktualizētu Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar
uzturēšanas klasēm no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. /Pielikumā/
2. Aktualizētu autoceļu sarakstu par noteiktajām uzturēšanas klasēm ievietot Dagdas novada
pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv.
Izgāja deputāts R.Nipers.
6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Pauliņa/
par īpašumu Kalna ielā 1-11, Asūnē, Asūnes pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod
pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,
un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere
2019.gada 25.septembra pieprasījumu Nr.11492/024/2019-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas
par nekustamā īpašuma XXX, Dagdas novadā, kadastra numurs XXX, nodokļa parādu un
uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedzīt no Egmonta Zvirgzda nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par
zemi un ēkām 29,65 EUR (23,28 EUR – nesamaksātā nodokļa summa un 6,37 EUR –
nokavējuma nauda uz 31.10.2019.) apmērā par XX piederošo nekustamo īpašumu XXX,
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.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
7. §
Par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 9 mēnešos
/Ziņo I.Tukiša/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (R.Nipers, A.Plotka), „atturas” – 2 (J.Kavuns, P.Tukišs),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada
1.pusgadā:
1. Pamatbudžeta izpilde:
1.1. ieņēmumu daļā – 7 249 913 EUR jeb 67,00 %, atlikums gada sākumā 325 626 EUR.
1.2. izdevumu daļā – 6 601 659 EUR jeb 57,46 %.
2. Speciālā budžeta izpilde:
3.1. ieņēmumu daļā – 281 231 EUR jeb 75,79 %, atlikums gada sākumā 39 940 EUR;
3.2. izdevumu daļā – 257 661 EUR jeb 64,17 %.
Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi.
8. §
Par grozījumiem Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstā
/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu Andzeļu pagasta jauniešu centra darbību bijušās skolas ēkā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Ar 2019.gada 1.novembri ieviest Andzeļu pagasta pārvaldes komunālajā saimniecībā
amata “kurinātājs” papildu 1 vienību ar algas likmi 430 EUR mēnesī.
2. Apstiprināt Andzeļu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieku amatu sarakstu
ar 2019.gada 1.novembri.
Pielikumā: Amatu saraksts.
9. §
Par finansējuma novirzīšanu
/Ziņo I.Tukiša/
9.1. autoceļu būvprojektu izstrādei
Saskaņā ar pašvaldības noteikumu „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas
novadā” 13.punktu, kas nosaka, ka autoceļu fonda nesadalītie līdzekļi tiek novirzīti vai
sadalīti ar atsevišķu Dagdas novada domes lēmumu, lai nodrošinātu autoceļu Grabova–Malka
un Kaitra–Ustje būvprojektu izstrādi
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
Novirzīt no pašvaldības 2019.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai (kods 06.600) autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem:
1. 6 460 EUR – būvprojekta “Autoceļa Grabova–Malka pārbūve” izstrādei.
2. 10 769 EUR – būvprojekta “Autoceļa Kaitra–Ustje pārbūve” izstrādei.

9.2. deju kolektīva “Atspolīte” dalībai festivālā
Sakarā ar Dagdas vidusskolas deju kolektīva “Atspolīte” vadītājas 09.10.2019.
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt dalību festivālā “Ceļojošais festivāls 2019”, kas notiks 23.24.novembrī Tallinā, saskaņā ar apstiprināto Dagdas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Novirzīt no pašvaldības 2019.gada budžetā Dagdas vidusskolai plānotajiem līdzekļiem
1 280 EUR Dagdas vidusskolas deju kolektīva “Atspolīte” dalības nodrošināšanai festivālā
“Ceļojošais festivāls 2019”.
10. §
Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2019.gada budžetā
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. un 30.pantiem,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš,
A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (R.Nipers, A.Plotka), „atturas” – 2 (J.Kavuns, P.Tukišs),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/10 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/5 “Par Dagdas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi ar pielikumiem.
No sēdes aizgāja deputāts A.Plotka.
11. §
Par brauciena saskaņošanu uz ārzemēm
/Ziņo S.Viškure/
Saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Dagdas vidusskolas deju kolektīva “Atspolīte” braucienu uz festivālu
“Ceļojošais festivāls 2019”, kas notiks 23.-24.novembrī Tallinā.
12. §
Par konkursa "Dagdas novada Gada cilvēks" komisijas sastāvu un finansējumu

/Ziņo S.Viškure/
Saskaņā ar pašvaldības konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” (turpmāk–Konkurss)
nolikuma 4.7.1. punktu un 6.2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās 2 deputāti - A.Trūlis, P.Tukišs, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Aivars TRŪLIS – Domes priekšsēdētājs;
Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts;
Marija MICĶEVIČA – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
Sanita KARPOVIČA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
Sandra DROZDOVA – Nevalstisko organizāciju pārstāvis.
2. Novirzīt Konkursa balvu fondam 2000 EUR no 2019.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem kultūrai (kods 08.200).
Izgāja deputāts A.Trūlis.
13. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
13.1. dzīvojamās platības izīrēšana
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, saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 8. un 17.oktobra lēmumiem,
atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ :
Izīrēt pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar sarakstu:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Īrnieks
XX
XX
XX
XX

Adrese
Madaras – 8, Andzeļi
Saules iela 13 – 9, Konstantinova
Miera iela 24 – 4, Svarinci
Alejas iela 38 – 2, Dagda

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
Atgriezās deputāts A.Trūlis.
13.2. dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana

Līguma
termiņš
1 gads
6 mēneši
1 gads
1 gads

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, saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2019.gada 8. un 17.oktobra lēmumiem,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Īrnieks

Adrese
Takas – 3, Račeva
Saules iela 13 – 14, Konstantinova
Saules iela 13 – 5, Konstantinova
Saules iela 13 – 16, Konstantinova
Saules iela 13 – 18, Konstantinova
Saules iela 13 – 6, Konstantinova
Saules iela 13 – 10, Konstantinova
Saules iela 13 – 1, Konstantinova
Pļavu iela 4 – 3, Dagda
Mičurina iela 4 – 1, Dagda

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Termiņš
2 gadi
6 mēneši
1 gads
2 gadi
1 gads
2 gadi
6 mēneši
2 gadi
1 gads
1 gads

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 10 lapām.
14. §
Par iepirkumu veikšanu pamatlīdzekļu iegādei VSPC „Dagda”
/Ziņo A.Gekišs/
14.1. ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas iekārtas iegādei
Lai pašvaldības iestāde “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
nodrošinātu ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas pakalpojuma veikšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, kā arī lai plānotu iestādes budžetu 2020.gadam,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt iepirkumu ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas iekārtas iegādei VSPC “Dagda”
darbības nodrošināšanai.
2. Pēc iepirkuma rezultātiem izvērtēt iestādes budžeta iespējas USI iekārtas iegādei.
14.2. automašīnas iegādei
Sakarā ar to, ka pašvaldības iestādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
“Dagda”” automašīna Škoda Octavia (2006.g.) ir fiziski nolietojusies un tās uzturēšana nav
ekonomiski izdevīga, kā arī tā nav pielāgota iestādes klientu pārvadāšanai, lai plānotu iestādes
budžetu 2020.gadam,

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt iepirkumu jaunas vieglās automašīnas iegādei VSPC “Dagda” darbības
nodrošināšanai.
2. Pēc iepirkuma rezultātiem izvērtēt iestādes budžeta iespējas automašīnas iegādei.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā
pirkuma līguma noslēgšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.11, 28.§, 28.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
“Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.14,16.§,16.1.p.) nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 42 800 EUR
(četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).
2019.gada 30.aprīlī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu
pagastā izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku reģistrācijas termiņā
netika saņemts neviens reģistrācijas pieteikums dalībai nekustamā īpašuma izsolē.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.6,
30.§) nekustamais īpašums “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atkārtotai atsavināšanai, pazeminot izsoles sākumcenu par 20% no nosacītās cenas un
noteikta nekustamā īpašuma sākumcena 34 240 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti
četrdesmit euro).
2019.gada 10.oktobrī notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu
pagastā trešā izsole, kurā par augstāko cenu 30 460 EUR (trīsdesmit tūkstoši četri simti
sešdesmit euro) nekustamo īpašumu SIA “TROVENT”, reģ.Nr.40103965785. Saskaņā ar
izsoles noteikumiem nosolītā augstākā cena, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, tika
samaksāta divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 10.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.
2. Atsavināt SIA “TROVENT” nekustamo īpašumu “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas
novadā.
3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar SIA “TROVENT”, reģ.Nr.40103965785,
par nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108,
29.72 ha platībā, pārdošanu par cenu 30 460,- EUR (trīsdesmit tūkstoši četri simti
sešdesmit euro).
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā
īpašuma “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu.

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA “TROVENT” uz juridisko adresi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
16.1. Dārza ielā 1, Asūnē
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8,
16.§, 16.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza ielā 1,
Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9,
7.§, 7.1.p.) nekustamais Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 17 500 EUR (septiņpadsmit
tūkstoši pieci simti euro).
2019.gada 11.oktobrī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku
reģistrācijas termiņā netika saņemts neviens reģistrācijas pieteikums dalībai nekustamā
īpašuma izsolē.
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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.oktobra nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, izsoles protokolu un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā, ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0279 001, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 15% no
nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 14 875 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit pieci euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.2. Ezera ielā 2, Asūnē
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija domes lēmumu (prot. Nr.8,
16.§, 16.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Ezera ielā 2,

Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās
vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9,
7.§, 7.2.p.) nekustamais Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 7 600 EUR (septiņi tūkstoši seši
simti euro).
2019.gada 11.oktobrī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsole nenotika, jo izsoles noteikumos noteiktajā dalībnieku
reģistrācijas termiņā netika saņemts neviens reģistrācijas pieteikums dalībai nekustamā
īpašuma izsolē.
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” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.oktobra nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, izsoles protokolu un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas
novadā, ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 6046 004 0280 001, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 15% no
nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 6 460 EUR (seši tūkstoši četri simti
sešdesmit euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,
Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Noklausījusies Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par nepieciešamību
organizēt Dagdas novada pašvaldības īpašuma objekta – cirsmu nodošanu atsavināšanai
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads,
zemes vienības kadastra Nr.6092 006 3305, Dagdas novada dome, izvērtējot tās rīcībā esošo
informāciju, konstatē sekojošo:
 No Šķaunes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000472030 ierakstiem redzams, ka
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads,
kadastra numurs 6092 001 3092, īpašuma kopējā platība 66,73 ha, īpašnieks ir Dagdas
novada pašvaldība.
 Saskaņā ar sertificēta vērtētāja cirsmas novērtējumu zemes vienībā “Vijolītes”, Šķaunes
pagasts, Dagdas novads, kadastra apzīmējums 6092 006 3305, izcērtamo koku vērtība
1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 30. nogabaliem ir 57 300 EUR.

 Nekustamajā īpašumā “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra apzīmējums
6092 006 3305, nepieciešams veikt augošo koku ciršanu un koki iepriekš minētajā platībā
nav nepieciešami Dagdas novada pašvaldībai vai tās iestādēm normatīvajos aktos noteikto
funkciju izpildei.
 Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības,
kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2)punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
(1) daļā noteikts, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai, 3.panta 2)punktā noteikts, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta
sesto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai
daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts – J.Kavuns, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības, kadastra apzīmējums 6092 006 3305, 1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 25., 26., 27., 30. nogabalu cirsmas pārdošanu mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas nosacīto cenu 57 300 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro)
bez (PVN), saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu (Pielikumā).
3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.6092
006 3305, 1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 30. nogabalu izsoles
noteikumus. /Pielikumā/
4. Izveidot cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
Juris KAVUNS – Domes deputāts;
Jānis STIKUTS – juriskonsults.
5. Publicēt sludinājumu par cirsmas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un Dagdas novada
pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
/Ziņo A.Gekišs/
18.1. kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā

Sakarā ar pašvaldībā 29.04.2019. saņemto zemes nomnieka ierosinājumu atsavināt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0078, ņemot vērā to, ka nekustamais
īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numurs 6042 006 0078, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0078, 4.12 ha platībā, pārdodot
par nosacīto cenu.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
No sēdes aizgāja deputāts R.Azins.
18.2. Pasta ielā 35–1, Dagdā
Sakarā ar pašvaldībā 27.09.2019. saņemto ierosinājumu atsavināt dzīvokļa Nr.1
īpašumu Pasta ielā 35, Dagdā, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro
daļu, 5.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma
lemšanā nepiedalās 1 deputāts – R.Nipers, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt dzīvojamās mājas Pasta ielā 35, Dagdā, Dagdas novadā, dzīvokļa īpašumu
Nr.1, kadastra Nr.6009 900 1718, 43,1 m2 platībā un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās
daudzdzīvokļu mājas un palīgēku 4310/10310 domājamās daļas.
2. Noteikt, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Raimonds NIPERS – Domes deputāts;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
 Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists;
 Jānis STIKUTS – juriskonsults.

6. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt

apstiprināšanai.
Izgāja deputāts R.Nipers.
19. §
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” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 01.11.2029. sekojošiem zemes
nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Administratīvā
teritorija
Konstantinovas
pagasts
Andrupenes
pagasts

Nr.
p.k.
1.

Zemes nomnieks

2.

XX

3.

XX

Dagdas pagasts

4.

XX

Svariņu pagasts

5.

XX

Svariņu pagasts

6.

XX

Svariņu pagasts

7.

XX

Svariņu pagasts

XX

Iznomātā platība, iznomātās zemes
vienības kadastra apzīmējums
6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60760020135
5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420060071
2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420060291
6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420090059
2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420090144
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60540040114
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900040017
18,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900040018
0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010265
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010231
4,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010374
0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900050033
1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900050034

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.

20. §
Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemes “starpgabalu”
/Ziņo V.Masjuks/
20.1. XX Ezernieku pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 16.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/716) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.1. un 30.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.11.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes “starpgabalu”, 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 60560040424,
Ezernieku pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā (plus PVN), bet ne
mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemesgabalu.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20.2. XX Ezernieku pagastā
Izskatot zemnieku saimniecības "XXX" īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts
19.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/738) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.1. un 30.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt zemnieku saimniecībai "XXX", reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese "XXX,
Dagdas nov., LV-5692, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.11.2025. uz rezerves
fonda zemes “starpgabalu”, 0,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 60560040514,
Ezernieku pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā (plus PVN), bet ne
mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā par zemesgabalu.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
/Ziņo V.Masjuks/

21.1. SIA "XX" Ezernieku pagastā
Izskatot SIA "XXX" īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 16.09.2019. Nr.31.11.5/19/717) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 30.4 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA "XXX, reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Dagdas nov., LV5692, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.11.2025. uz daļu no pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības:
- 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050291;
uz daļu no rezerves fonda zemes vienībām:
- 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050154;
- 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050163;
- 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560050285.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu.
3. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21.2. ZS “XXX” Bērziņu pagastā
Izskatot ZS “XXX” īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 25.09.2019. Nr.31.11.5/19/775) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 30.4. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Bērziņu pagasta zemnieku saimniecībai "XXX", reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā
adrese XXX, Dagdas nov., LV-5697, zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.11.2025.
uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
- 0,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030252;
- 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030464.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par katru zemes gabalu.
3. Pilnvarot Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
XX Bērziņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/824), konstatēts:
ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības,
kadastra apzīmējums 60500030421, iznomāšanu līdz 31.12.2022.
- XX lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības,
- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
-

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 01.11.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 60500030421.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60500030421 ievietot neiznomāto pašvaldībai
piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Asūnes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 08.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/821) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:
- 01.01.2014. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Asūnes pagastā ar XX par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējumi 60460040194 un
60460040392, iznomāšanu.
- XX miris 14.09.2019.
- XX (mirušā XX laulātā) norāda, ka ir uzsākusi mantojuma tiesību kārtošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
- 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460040194,
- 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60460040392,
piešķirot zemes nomas tiesības uz 1 gadu XX.
2. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Līgumu pārskatīt atkarībā no iesniegtās mantojuma tiesību apliecības.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās

dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. §
Par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 04.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/808), un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.2. un 30.2 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Palielināt XX iznomātās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes
platību uz 2,10 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 60920013101.
2. Saglabāt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomātās
zemes platības precizēšanu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. §
Par zemes nomas tiesību atteikumu
/Ziņo V.Masjuks/
SIA “XXX”
Izskatot SIA “XXX” iesniegumu (reģistrēts 24.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/770),
konstatēts:
- SIA “XXX” lūdz piešķirt nomas tiesības uz sekojošiem pašvaldībai piekrītošiem zemes
gabaliem: kadastra apzīmējumi 60540010292, 60540010230, 60540010175,
60540010170, 60540010190 un 60540010215, Dagdas pagastā.
- Augstāk minētās zemes vienības nav iekļautas neiznomāto pašvaldībai piekritīgo un
rezerves zemes fondā iekļauto zemes gabalu sarakstā.
- Atbilstoši pašvaldības zemju nomas datiem, zemes vienības ir iznomātas citiem zemes
nomniekiem, pie tam uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 60540010292 ir ierosināta
atsavināšana no pirmpirkumtiesīgās personas, bet zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
60540010190 paredzēts mazdārziņu uzturēšanai.
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” 28.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ :

1. Atteikt piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "XXX", reģistrācijas Nr.XXX, zemes
nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
60540010292, 60540010230, 60540010175, 60540010170, 60540010190 un
60540010215, Dagdas pagastā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
26. §
Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu un
savstarpējo robežu pārkārtošanu
/Ziņo V.Masjuks/
Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- Andrupenes pagastā sekojošām zemes vienībām ir šādas platības:
 kadastra apzīmējums 60420040396, platība – 1,3 ha,
 kadastra apzīmējums 60420040430, platība – 0,9 ha,
 kadastra apzīmējums 60420040513, platība – 0,81 ha,
 kadastra apzīmējums 60420040387, platība – 0,16 ha,
 kadastra apzīmējums 60420040399, platība – 0,27 ha,
 kadastra apzīmējums 60420040389, platība – 1,47 ha.
- Dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas, bet zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420040513 izgatavots zemes robežu plāns 2007.gadā.
- NĪVKI sistēmā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420040387, 60420040399 un
60420040389 reģistrētas kā rezerves fonda zeme, bet pārējie zemes gabali ir pašvaldībai
piekrītošā zeme.
- Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku
apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu
Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 187. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420040387, 60420040399 un
60420040389, piekrīt pašvaldībai.
2. Anulēt pašvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420040513 izgatavoto
zemes robežu plānu.
3. Apvienot 1 zemes vienības sastāvā zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem
60420040396, 60420040430, 60420040513, 60420040387, 60420040399 un
60420040389, izveidojot patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nekustamā īpašuma
nosaukumu: ”Elvīras”.
4. Jaunizveidotajai zemes vienībai:

4.1. precizēt un apstiprināt robežas un apstiprināt zemes lietošanas veidu sadalījumu saskaņā
grafisko pielikumu;
4.2. noteikt platību 4,8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas);
4.3. apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
īpašumam Svariņu pagastā
Konstatēts, ka saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 60900010262 platība sastāda 0,94 ha, tā ir kadastrāli uzmērīta un
atrodas pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6090 001 0262 sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6090 001 0262 sadalīšanai, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību 0,94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010262.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Lukši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 60900010262.
3. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/
28.1. īpašums “XXX” Asūnes pagastā
Izskatot zemes īpašnieces XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
30.09.2019. Nr.3-1.11.5/19/788) 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, Ministru kabineta 20.06.2006. 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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “XXXX”, 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.
28.2. īpašums “XXX” Andzeļu pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 28.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/868)
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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 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.
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.
28.3. īpašums “XXX” Konstantinovas pagastā
Izskatot SIA "XXX" iesniegumu (reģistrēts 16.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/842) par
īpašuma “XXX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu, 17.panta 4.1 daļu un 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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 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. 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.
1.

29. §

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam
/Ziņo V.Masjuks/
“XXX” Andrupenes pagastā
Izskatot sertificētās zemes ierīkotājas XX iesniegumu (reģistrēts 07.10.2019., Nr.94.1/19/9), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 02.08.2016. 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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu pašvaldības nekustamā īpašuma
„XXX” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalei 2 atsevišķās zemes
vienībās Andrupenes pagastā.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu XXX, projektētā platība
0,8520 ha, saglabāt adresi: "XXX" Dagdas nov., LV-5687, saglabāt esošo nekustamā
īpašuma nosaukumu "XXX", noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu XXX, projektētā platība
0,0850 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).
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 zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma sadalei
/Ziņo V.Masjuks/
30.1. “XXX” Andrupenes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 24.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/859) 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 3 atsevišķās zemes vienībās,
ar mērķi atdalīt meža zemi 6,1 ha platībā un lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu
10,4 ha platībā.
- Plānotie zemes lietošanas mērķi atdalītajiem zemes gabaliem:
 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
 pēc atdalīšanas atlikušajam zemes gabalam – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1.
2.

3.
4.

Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.XXX, Dagdas novada Andrupenes
pagastā sadalei.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX
sadalei, izveidojot trīs (3) patstāvīgus zemes gabalus 0,6 ha, 6,1 ha un 10,4 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
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.

Izgāja deputāts R.Nipers.
30.2. “XXX” Ezernieku pagastā
Izskatot XX un XXX iesniegumu (reģistrēts 30.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/875) 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
pa 13,05 ha platība katrs;
- plānotie zemes lietošanas mērķi atdalītajiem zemes gabaliem: - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „XXX”, kadastra Nr.XXX, Dagdas novada Ezernieku
pagastā sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus – 13,05 ha un 13,05 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.
31. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu (reģistrēts 02.10.2019. Nr.31.5.10/19/1155) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotai rezerves

fonda zemes vienībai un pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) rezerves fonda zemes vienībai
0,005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX, Konstantinovas pagastā.
32. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 10.10.2019. Nr.3-1.11.5/19/825) par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu zemes vienībai „XXX” ar kadastra
apzīmējumu XXX Andrupenes pagastā, konstatēts:
- ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana,
- uzmērītā platība sastāda 0,7287 ha,
- plānotā turpmākā šīs teritorijas izmantošana ir lauksaimniecības rakstura būvju
celtniecība.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, daļēji mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101) uz - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – zemes
vienības daļas platība 0,7287 ha.
Atlikušajai platībai saglabāt iepriekš noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
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.

Atgriezās deputāts R.Nipers.
33. §
Par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai
/Ziņo V.Masjuks/

-

-

Konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.XXX, sastāvošs
no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 4,2 ha platībā, atbilstoši Dagdas
novada pašvaldības 30.01.2013. lēmumam tika ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Zemes īpašumam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku
apvidū” pieņemts 28.01.2016.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu un Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kadastra Nr.XXX, sastāvošs no 1 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu Nr.60460050054, piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Nārbuļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6046 005
0166.
3. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34. §
Par pašvaldības un valsts autoceļa zemes vienību savstarpējo robežu pārkārtošanu
/Ziņo V.Masjuks/
Ezernieku pagastā
Izskatot VAS “Latvijas valsts ceļi” iesniegumu (reģistrēts 23.10.2019., Nr.31.5.10/19/1247), konstatēts:
- Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Ezernieku
pagastā, kadastra Nr. 6056 006 0100, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 60560060057 platība ir 9,0 ha.
- Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā īpašuma „P 55”, kadastra Nr. 6056 002 2201,
sastāvā esošās zemes vienības (valsts autoceļš Rēzekne-Dagda) ar kadastra apzīmējumu
60560062001 platība ir 10,5 ha.
- Atbilstoši NĪVKI sistēmas telpiskajiem datiem valsts autoceļa zemes vienība robežojas ar
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību.
- Zemes gabali nav kadastrāli uzmērīti un īpašumtiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā.
- VAS “Latvijas valsts ceļi” lūdz grozīt neprecīzi attēloto zemes gabalu savstarpējo robežu
posmā pie autopieturas “Belaja”, atdalot no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60560062001 platību 0,15 ha, un pievienot to pie pašvaldības zemes vienības, kadastra
apzīmējums 60560060057, kā arī piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un uz Ministru kabineta
20.06.2006. 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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Grozīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560060057 un blakus pieguļošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 60560062001 savstarpējo robežu.
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560060057 platību 9,15 ha.
Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560062001 platību 10,35 ha.
Apstiprināt grafiskos pielikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
60560060057 un 60560062001.
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6056 002 2001 jaunu īpašuma
nosaukumu: ”Autoceļš P55”.

6.

Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60560062001, 60560022001 un
60560042001 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
35. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/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, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai. /Pielikumā/
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2019.gada
22.novembrim.
36. §
Par pašvaldības īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā
izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra domes lēmumu (prot.
Nr.10, 20.§.) tika nolemts 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.
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 28.oktobrī 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 – 131 600 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis seši 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” – 9 (A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:

1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Noviku karjers”,
Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6076 002 0113, kas sastāv no zemes
gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035),
uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst.
m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”), pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā,
pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 131 600 EUR . /Novērtēšanas akts
protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz … lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”,
Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
37. §
Par Aleksandrovas pamatskolas nolikumu
/Ziņo S.Viškure/
Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Aleksandrovas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. /Pielikumā/
Sēdi slēdz plkst. 16 : 45.
Sēdes vadītājs

S.Viškure

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 5.novembrī

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 31. oktobrī
sēdes prot. Nr.11, 7.§

Dagdas novada pašvaldības
Pārskats par pamatbudžeta izpildi (konsolidēts)
uz 01.10.2019.
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

A
I.
1.0
1.0.0.0.
1.1
1.1.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.4
4.0.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
2.0
8.0.0.0.
8.3.0.0.
8.3.9.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.3.0.

9.4.5.0.

B
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi

Izpilde no gada
sākuma

Gada plāns
1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

10 820 309

7 249 913

67,00

2 992 018

2 323 843

77,67

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

2 562 018

1 951 224

76,16

2 562 018

1 951 224

76,16

2 562 018

1 951 224

76,16

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

2 562 018

1 951 224

76,16

10 959

10 959

100,00

2 551 059

1 940 265

76,06

430 000

372 619

86,66

430 000

372 619

86,66

430 000

372 619

86,66

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

396 000

340 439

85,97

368 000

306 336

83,24

28 000

34 103

121,80

16 000

16 098

100,61

14 000

12 727

90,91

2 000

3 371

168,55

18 000

16 082

89,34

16 000

14 085

88,03

2 000

1 997

99,85

258 836

135 974

52,53

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
kapitāla izmantošanas)
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta
maiņu personu apliecinošos dokumentos
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta
reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un
atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības
izsniegšanu

13 036

13 037

100,01

13 036

13 037

100,01

0

13 037

0,00

7 500
6 500

6 477
5 290

86,36
81,38

0

4 082

0,00

0

71

0,00

0

546

0,00

Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis

9.4.6.0.

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu

0

142

0,00

9.4.9.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

0

449

0,00

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

1

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

B

1

2

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

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

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

1 000

1 187

118,70

0

1 087

0,00

0

100

0,00

1 800
0

875
875

48,61
0,00

0

875

0,00

6 500

9 386

144,40

0

3 393

0,00

0

805

0,00

0

2 588

0,00

0

5 993

0,00

0

5 993

0,00

12.3.9.3.

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

0

108

0,00

12.3.9.5.

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

0

197

0,00

0

5 688

0,00

230 000

106 199

46,17

5 000

1 000

20,00

220 000

99 196

45,09

0

99 196

0,00

5 000

6 003

120,06

685 400

495 828

72,34

677 700

495 828

73,16

90 000

65 115

72,35

0

46 400

0,00

0

18 715

0,00

300

345

115,00

0

345

0,00

71 770

42 734

59,54

20 570

28 975

140,86

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

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

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

0

12 873

0,00

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

0

886

0,00

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem

515 630

387 634

75,18

21.3.9.1.

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

45 210

35 828

79,25

215 700

180 986

83,91

0

14 277

0,00

0

92 452

0,00

83 700

64 091

76,57

7 700

0

0,00

290 000

51 619

17,80

290 000

51 619

17,80

290 000

51 619

17,80

290 000

51 619

17,80

21.3.9.3.

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

21.3.9.4.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.9.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

21.3.9.2.

21.4.0.0.
4.0
4.2
21.1.0.0.
21.1.5.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas
Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai
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Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

A
5.0
17.0.0.0.
17.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.

18.6.4.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
II.
II.1

B
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izpilde no gada
sākuma

Gada plāns
1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

6 594 055

4 242 649

64,34

100

9 468

9 468,00

0

9 468

0,00

6 418 611

4 112 639

64,07

6 418 611

4 112 639

64,07

2 247 260

2 069 117

92,07

1 700 000

102 493

6,03

2 470 670

1 941 029

78,56

175 344

120 542

68,75

175 344

120 542

68,75

11 489 000

6 601 659

57,46

11 489 000

6 601 659

57,46

01.000

Vispārējie valdības dienesti

935 000

588 105

62,90

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

104 000

69 177

66,52

04.000

Ekonomiskā darbība

86 000

43 393

50,46

05.000

Vides aizsardzība

20 000

0

0,00

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3 200 000

811 822

25,37

07.000

Veselība

1 028 000

738 898

71,88

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

1 416 000

899 995

63,56

09.000

Izglītība

3 980 000

2 965 056

74,50

10.000

Sociālā aizsardzība

720 000

485 213

67,39

11 489 000

6 601 659

57,46

II.2

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

8 309 000

6 207 929

74,71

1.1.

Kārtējie izdevumi

7 676 880

5 801 508

75,57

5 496 245

4 316 857

78,54

4 526 615
0

3 422 993
3 262 913

75,62
0,00

0

50 153

0,00

0

1 741

0,00

0

3 211 019

0,00

0

132 283

0,00

0

17 308

0,00

0

10 242

0,00

0

25 676

0,00

0

286

0,00

0

72 666

0,00

0

2 978

0,00

0

3 127

0,00

0

27 797

0,00

969 630

893 864

92,19

1000
1100
1110

Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Deputātu mēnešalga
Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas
darbinieku mēnešalga, pašvaldības domes komisiju
un darba grupu locekļu (kas nav deputāti un
pašvaldības darbinieki) mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

1111
1112
1119
1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

1141

Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku
dienās
Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās
piemaksas
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un
darba kvalitāti
Piemaksa par papildu darbu

1142
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1200

Prēmijas un naudas balvas
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas
nav iepriekš klasificētas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
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Klasifikācijas
kods
A
1210
1220

Rādītāju nosaukums
B
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221

Mācību maksas kompensācija
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un
nelaimes gadījumu apdrošināšanai

1223
1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā
neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228
2000
2100
2110
2111

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2112
2120
2121

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2122
2200
2210
2220

Pakalpojumi
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

0

819 833

0,00

0

74 031

0,00

0

65 176

0,00

0

589

0,00

0

1 327

0,00

0

6 939

0,00

2 180 635

1 484 651

68,08

25 000

23 922

95,69

0

5 894

0,00

0

2 975

0,00

0

2 919

0,00

0

18 028

0,00

0

5 190

0,00

0

12 838

0,00

1 033 635
0

646 087
24 107

62,51
0,00

0

318 472

0,00

2221

Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri

0

79 254

0,00

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

0

16 689

0,00

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

0

183 062

0,00

0

16 817

0,00

0

22 650

0,00

0

59 089

0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

0

115

0,00

0

7 865

0,00

0

4 593

0,00

0

10 638

0,00

12 759

0,00

2223
2224
2229
2230
2231

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

2232
2233
2234
2235

Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

0

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas

0

1 935

0,00

0

21 184

0,00

0

135 726

0,00

2239
2240

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

0

12 059

0,00

0

48 082

0,00

0

43 792

0,00

2244

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

0

27 463

0,00

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

0

2 408

0,00

2247

Apdrošināšanas izdevumi

0

1 771

0,00

2241
2242
2243
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Klasifikācijas
kods
A
2249
2250

Rādītāju nosaukums
B
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

0

151

0,00

0

35 439

0,00

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana

0

33 341

0,00

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0

2 098

0,00

0

21 443

0,00

2260

Īre un noma

2261

Ēku, telpu īre un noma

0

372

0,00

2262

Transportlīdzekļu noma

0

8 646

0,00

2263

Zemes noma

0

501

0,00

2264

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma

0

11 172

0,00

2269

Pārējā noma

0

752

0,00

2270

Citi pakalpojumi

0

46 889

0,00

0

46 889

0,00

0

4 922

0,00

1 100 000

743 417

67,58

0

141 107

0,00

2279
2280
2300
2310

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

2311

Biroja preces

0

25 279

0,00

2312

Inventārs

0

71 154

0,00

0

62

0,00

0

44 612

0,00

2313
2314

Spectērpi
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību
īstenošanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli

0

247 807

0,00

2321

Kurināmais

0

116 609

0,00

2322

Degviela

0

130 858

0,00

0

340

0,00

0

42 804

0,00

0

42 617

0,00

0

187

0,00

0

151 518

0,00

0

145 802

0,00

2320

2329
2340
2341
2344
2350
2360

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

0

2 833

0,00

2362

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

0

128

0,00

2363

Ēdināšanas izdevumi

0

140 184

0,00

0

2 252

0,00

0

405

0,00

2361

2364
2369
2370
2400
2500
2510
2512

Formas tērpi un speciālais apģērbs
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos
koda 2360 apakškodos
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju
maksājumi
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi

2515
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Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

0

14 379

0,00

6 000

130

2,17

16 000

11 662

72,89

0

11 662

0,00

0

3 240

0,00

0

4 064

0,00
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Klasifikācijas
kods
A
2519
2800
1.2.
4000
4200
4240
1.3.
3000
3200
3260
3263
6000
6200
6240

Rādītāju nosaukums
B
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un
nodevas
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto
funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie
izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām
par aizņēmumiem un vērtspapīriem
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem,
biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā

6242
6250

Bezdarbnieka stipendija
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

0

4 358

0,00

0

59 433

0,00

3 000

642

21,40

3 000

642

21,40

0

642

0,00

0

642

0,00

554 120

342 725

61,85

38 720

19 167

49,50

38 720

19 167

49,50

0

19 167

0,00

0

19 167

0,00

515 400

323 558

62,78

390 200

261 264

66,96

0

81 277

0,00

0

81 277

0,00

0

50 992

0,00

6252

Pabalsti veselības aprūpei naudā

0

820

0,00

6253

Pabalsti ēdināšanai naudā

0

830

0,00

0

21

0,00

0

45 451

0,00

0

3 870

0,00

0

107 700

0,00

6270

Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm
naudā
Pārējā sociālā palīdzība naudā
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai naudā
Dzīvokļa pabalsts naudā

0

14 072

0,00

6290

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi

0

7 223

0,00

6292

Transporta izdevumu kompensācijas

0

7 223

0,00

26 000
0

9 174
3 317

35,28
0,00

6254
6255
6259
6260

6300
6320

Sociālie pabalsti natūrā
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā

6321

Pabalsti veselības aprūpei natūrā

0

540

0,00

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā

0

2 116

0,00

Pārējā sociālā palīdzība natūrā

0

661

0,00

0

5 857

0,00

99 200

53 120

53,55

0

667

0,00

0

667

0,00

0

52 453

0,00

0

1 655

0,00

0

50 798

0,00

6329
6360
6400
6410
6419
6420
6422

Dzīvokļa pabalsts natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem
saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā,
naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei
Naudas balvas

6423

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

6

Klasifikācijas
kods
A
7000
1.5.
7200
7210
7240

Rādītāju nosaukums
B
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas
izdevumu transferti starp budžeta veidiem
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts
budžetu

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

1

2

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

75 000

63 054

84,07

75 000

63 054

84,07

75 000

63 054

84,07

0

61 225

0,00

0

635

0,00

7245

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

0

635

0,00

7270

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

0

1 194

0,00

3 180 000

393 730

12,38

3 180 000

393 730

12,38

3 180 000

393 730

12,38

180 000

14 578

8,10

0

8 268

0,00

2.0.
2.1.
5000

Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana

5130

Nemateriālie ieguldījumi
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
līdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi

5200
5210

Pamatlīdzekļi
Zeme un būves

5100
5120

0

6 310

0,00

3 000 000
0

379 152
9 598

12,64
0,00

Transporta būves

0

9 598

0,00

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

0

1 501

0,00

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

0

101 419

0,00

5233

Bibliotēku krājumi

0

8 006

0,00

5236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

0

200

0,00

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

0

4 212

0,00

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

0

89 001

0,00

0

246 392

0,00
0,00

5213

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

5250
III.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

IV.

Finansēšana

F20010000
F21010000
F21010000 AB
F22010000
F22010000 AS
F22010000 AB
F40020000

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās
Aizņēmumi

0

20 242

-668 691

648 254

668 691

-648 254

272 911
0

-376 577
-3 841

0

3 841

272 911

-372 736

325 626

325 626

52 715

698 362

395 780

-271 677

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

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Izpilde no gada
sākuma
325 626
702 203

S.Viškure
7

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 31. oktobrī
sēdes prot. Nr.11, 7.§

Dagdas novada pašvaldības
Pārskats par speciālā budžeta izpildi (konsolidēts)
uz 01.10.2019.
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

B

1

2

A
I.

KOPĀ IEŅĒMUMI

281 231

75,79

1.0

Nodokļu ieņēmumi

8 300

5 713

68,83

5.0.0.0.

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un
vides piesārņošanu
Transferti

8 300

5 713

68,83

8 300

5 713

68,83

8 300

5 713

68,83

8 300

5 713

68,83

0

5 713

0,00

362 784

275 518

75,95

362 784

275 518

75,95

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

362 784

275 518

75,95

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

362 784

275 518

75,95

401 500

257 661

64,17

401 500

257 661

64,17

27 000

762

2,82

374 500

256 899

68,60

401 500

257 661

64,17

1.9
5.5.0.0.
5.5.3.0.
5.5.3.1.
5.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.
II.
II.1
05.000
06.000
II.2

Valsts budžeta transferti

KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

371 084

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

1.0.

Uzturēšanas izdevumi

356 500

240 431

67,44

1.1.

Kārtējie izdevumi

356 500

240 431

67,44

56 000

38 591

68,91

45 000

30 785

68,41

0

29 964

0,00

0

29 964

0,00

0

821

0,00

0

95

0,00

0

726

0,00

11 000

7 806

70,96

0

7 492

0,00

0

314

0,00

0

314

0,00

300 500

201 840

67,17

270 000

193 497

71,67

0

192 245

0,00

0

1 511

0,00

0

190 734

0,00

0

1 252

0,00

1000
1100
1110

Atlīdzība
Atalgojums
Mēnešalga
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

1119
1140
1141
1142
1200
1210
1220

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Piemaksa par nakts darbu
Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku
dienās
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221
2000
2200
2240
2244

Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana

2246
2260

Īre un noma

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

1

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Gada plāns

Izpilde no gada
sākuma

A

B

1

2

2262
2300
2320

Transportlīdzekļu noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2322

2500
2.0.
2.1.

0

1 252

0,00

30 000

8 343

27,81

0

3 688

0,00

0

3 688

0,00

0

4 655

0,00

500

0

0,00

45 000

17 230

38,29

45 000

17 230

38,29
38,29

Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

Izpilde % pret
gada plānu
(2./1.)
3

5000

Pamatkapitāla veidošana

45 000

17 230

5100

Nemateriālie ieguldījumi

25 000

0

0,00

5200

Pamatlīdzekļi

20 000

17 230

86,15

0

17 230

0,00

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

5240
III.

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

IV.

Finansēšana

F20010000
F22010000

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000 AS

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

F22010000 AB

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000

Aizņēmumi

-30 416

23 570

30 416

-23 570

35 916

-19 514

35 916

-19 514

39 940

39 940

4 024

59 454

-5 500

-4 056

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

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi

Izpilde no gada
sākuma
39 940
59 454

S.Viškure

2

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 31. oktobrī
sēdes prot. Nr.11, 8.§

Dagdas novada pašvaldības
A N D Z E Ļ U pagasta pārvaldes
AMATU SARAKSTI
ar grozījumiem no 01.11.2019.
1. Andzeļu pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

1. Pārvaldes vadītājs

3.Apsaimniekošana

III

10

0,4

1 100,00

440,00

2. Klientu apkalpošanas speciālists

18.3.Dokumentu pārvaldība

II

7

1

650,00

650,00

3. Autobusa vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

III

7

1

520,00

520,00

4. Automobiļa vadītājs

41.Transportlīdzekļa vadīšana

II

6

1

500,00

500,00

5. Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,25

430,00

107,50

Kopā:

3,65

2 217,50

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)

Algas fonds
(EUR/mēn.)

2. Andzeļu pagasta pārvaldes
Komunālās saimniecības darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

Saime

Līmenis

1.

Komunālās saimniecības vadītājs

3.Apsaimniekošana

IIA

6

1

500,00

500,00

2.

Elektriķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,3

480,00

144,00

3.

Santehniķis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IV

5

0,5

480,00

240,00

4.

Apkopējs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

0,5

430,00

215,00

Kurinātājs

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

4

430,00

1 720,00

Sezonas strādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

I

1

2

430,00

860,00

Namu pārzinis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs

IIA

2

1

430,00

430,00

Kopā:

7,30

5.
6.

4 109,00

1

* - ar 01.11.2019, sakarā ar Andzeļu pamatskolas likvidēšanu, palielināts amata vienības "Kurinātājs" skaits par 1 slodzi
(no 3 līdz 4 slodzēm).

3. Andzeļu bērnu un jauniešu centra
darbinieku amatu saraksts

Nr.

Amata nosaukums

1. Centra vadītājs

Saime
33.Radošie darbi

Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja

Līmenis
IC

Mēnešalgu Vienību Algas likme
grupa
skaits
(EUR)
7

0,9

Kopā:

0,90

500,00

Algas fonds
(EUR/mēn.)
450,00
450,00

L. Žeimote

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 31.oktobra sēdē
(protokols Nr.11, 16.§, 16.1.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0279 001, 350 m2 platībā.
2.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.
Izsoles laiks: 2019.gada 6.decembrī plkst. 10.00.
4.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz
15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
5.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507.
6.
Izsoles objekta nosacītā cena: 14 875 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit pieci euro).
7.
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.
Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit euro).
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas
kontā.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties
izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu
par Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas
lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu.
1.

14.
Izsoles norise:
14.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir izpildīti
izsoles priekšnoteikumi;
14.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts
uz 15 minūtēm;
14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – 50 EUR;
14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
15.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles
komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
18.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 31.oktobra sēdē
(protokols Nr.11, 16.§, 16.2.p.)

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Dagdas novadā, ar kadastra
numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004
0280 001, 382,1 m2 platībā.
2.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3.
Izsoles laiks: 2019.gada 6.decembrī plkst. 11.00.
4.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz
15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
5.
Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507.
6.
Izsoles objekta nosacītā cena: 6 460 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit euro).
7.
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9.
Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit euro).
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas
kontā.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties
izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu
par Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par
pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas
lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu.
1.

19.
Izsoles norise:
19.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi;
19.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
19.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
19.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – 50 EUR;
19.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
19.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
20.
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.
21.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par
Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
22.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
23.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 31.oktobra sēdē
(protokols Nr.11, 17.§)

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) nogabalu cirsmas
IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dagdas novada
pašvaldības īpašumā „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā (zemes vienības kadastra
apzīmējums Nr. 6092 006 3305) organizējama vienas cirsmas 13 (trīspadsmit) nogabalu
mutiska izsole ar augšupejošu soli (1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27.,
30. nogabali), kas tiek izsolīti kā viens vesels objekts. Cirsmas krāja – 3587,52 m3.
1.2. Izsoles rīkošanas pamats – Dagdas novada pašvaldības domes 31.10.2019. sēdes lēmums
Nr., (prot.Nr..p.„ Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli”.)
1.3. Noteikumi izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
2. IZSOLES ORGANIZĒŠANA, VIETA UN LAIKS
2.1. Izsoli organizē Dagdas novada pašvaldības domes izveidota izsoles komisija.
2.2. Izsole notiek 2019. gada 10.decembrī plkst. 10:00.
2.3. Izsoles norises vieta – Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,
LV-5674 (2.stāvs, sēžu zāle).
3. ZIŅAS PAR IZSOLES PRIEKŠMETU
3.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota viena cirsma ar 13 (trīspadsmit)
nogabaliem, kā vienots izsoles objekts ar nosaukumu „Īpašuma „Vijolītes” cirsmu izsole”:
 Cirtes izpildes veids – kailcirte, apliecinājums koku ciršanai Nr.1239952, derīgs no
2019.gada 18.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim;
 kopējā cirsmas platība 13,53 ha, īpašums „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā,
īpašuma kadastra Nr. 6092 006 3305.
3.2. Ar informāciju par cirsmas atrašanās vietu, platību, valdošo sugu, cirsmas krājas
novērtējumu
var
iepazīties
Izsoles
organizētāja
mājas
lapā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html vai pie Izsoles organizētāja, Dagdas
novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā.
3.3. Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2019.gada 27.novembrī, pulcēšanās plkst.
11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā. Kontaktpersona – Artjoms
Gekišs, pašvaldības izpilddirektors, tālr.29192507. Pārējā laikā līdz faktiskajai Izsoles norisei
ikviens interesents cirsmas apskati dabā var veikt patstāvīgi.
3.4. Izsoles sākumcena cirsmai tiek noteikta 57 300 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs
simti euro) + PVN (pievienotās vērtības nodoklis) apmērā.
3.5. Izsoles solis tiek noteikts 500 EUR (pieci simti euro).
4. DALĪBAS MAKSA UN NODROŠINĀJUMS

4.1. Solīšanā var piedalīties pēc dalības maksas (iemaksa, ko veic Izsoles dalībnieks, lai segtu
ar Izsoles organizēšanu saistītos izdevumus) un nodrošinājuma iemaksas veikšanas Dagdas
novada pašvaldības norēķinu kontā:
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
AS SEB banka
norēķinu konts Nr. LV72 UNLA 0050 0181 82302.
AS SEB BANKA
Kods UNLALV2X
4.2. Nodrošinājuma naudas 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 5 730 EUR (pieci
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro) apmērā un dalības maksas 10 EUR (desmit euro)
apmērā iemaksa Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā līdz
2019.gada 6.decembra plkst. 15.00.
4.3. Maksājuma uzdevumā par dalības maksas un nodrošinājuma iemaksu Dagdas novada
pašvaldības
norēķinu
kontā
obligāti
jānorāda
maksājuma
mērķis
(dalības
maksa/nodrošinājuma nauda) ar atsauci uz Īpašuma Vijolītes cirsmas izsoli.
4.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis cirsmu, nodrošinājumu ieskaita nosolītās cirsmas
summas apmaksā.
4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri cirsmu nav nosolījuši, nodrošinājuma naudu atmaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas.
4.6. Dalības maksa netiek atmaksāta.
5. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
5.1. Ar Izsoles noteikumiem Dalībnieks var iepazīties:
- Izsoles organizētāja mājas lapā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
sadaļā „pašvaldība/pašvaldības izsoles” un personīgi pie Izsoles Organizētāja Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
5.2. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz
2019.gada 10.decembrim plkst. 09:30, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,
LV-5674, darba dienās no plkst. 8.00 – 12:00 , un no plkst. 13.00 – 15:00, kontaktinformācija
656 81434.
5.3. Izsolē var piedalīties rīcībspējīga fiziska persona vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība.
5.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.4.1. juridiskām personām:
5.4.1.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.1.2. Uzņēmuma reģistra lēmuma kopija vai izziņa par pārstāvības tiesībām vai
pilnvara;
5.4.1.3. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai
kvīts par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības
kasē.
5.4.2. fiziskām personām:
5.4.2.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.2.2. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai
kvīts par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības
kasē.
5.5. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 5.4.punktu un tā apakšpunktu prasības, tā tiek atzīta
par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda šādas ziņas:
5.5.1. dalībnieka kārtas numurs;
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5.5.2. fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - juridiskās
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atzīme par iesniegtajiem
dokumentiem;
5.5.3. adrese, telefons;
5.5.4. atzīme par dalības maksas un nodrošinājuma samaksu;
5.5.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
5.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
5.6.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 5.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
5.6.2. ir beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.
5.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (3.pielikums), kurā
ir šāda informācija:
5.7.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
5.7.3. atzīmes par dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu;
5.7.4. izsoles vieta un laiks;
5.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
5.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts.
6. MUTISKĀS IZSOLES NORISE
6.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par
izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības
6.2. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja
un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
6.3. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai 1 (viens) dalībnieks.
6.4. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas
tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.
6.5. Izsolāmā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola
kustamās mantas nosacīto cenu vismaz par 1 (vienu) soli.
6.6. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegtas iepriekšējas vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
6.6. Izsoles norise:
6.6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda viņam izsniegto reģistrācijas apliecību.
6.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta apliecinājumu par iepazīšanos ar
izsoles noteikumiem.
6.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
6.6.4. Izsoles komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās
par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu (2.pielikums) un
sastāda uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku sarakstu.
6.6.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai
nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja, pilnvarotās personas vārds un uzvārds. Pilnvarotajai
personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības
tiesības. Izsoles komisija izsoles gaitā sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu,
turpinot cenas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs
dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
6.6.6. Izsoles komisijas vadītājs pēc izsoles atklāšanas, īsi raksturo pārdodamo mantu, paziņo
tās sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru
nākamo solījumu.
6.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas apliecību. Izsoles vadītājs
atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas
pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
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6.6.7. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka manta ir pārdota
personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti izsoles protokolā.
6.6.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda
izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā apliecina
tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
6.6.9. Izsoles dalībnieks, kurš mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt dalībnieka
reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta.
Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir
palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to
attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt turpināta, bet, ja palicis tikai 1 (viens)
dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.6.10. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda un
dalības maksa. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, atmaksā
nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas. Dalības maksa netiek
atmaksāta.
7. CIRSMU PIRKŠANAS NOSACĪJUMI
7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par cirsmu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas
starpniecību septiņu dienu laikā saņem rēķinu norēķinam par izsolē iegūtajām cirsmām.
7.2. Izsoles uzvarētājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētā rēķina
saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par cirsmu pirkšanu Dagdas novada pašvaldības
kontā.
7.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis cirsmas un veicis visus maksājumus,
trīsdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 5.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas
kārtējā domes sēdē izsniegs parakstīšanai cirsmas pirkuma līgumu un ciršanas apliecinājuma
kopiju.
7.4. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā un
kārtībā nav norēķinājies, viņš zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu. Nodrošinājuma nauda
attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
7.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības vienas
nedēļas laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par cirsmas pirkšanu
par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek
uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas
piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā
termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
7.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma slēgšanu, sedz pircējs.
8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:
8.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu;
8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
8.1.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;
8.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
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8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai
gaitu;
8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, nav parakstījis cirsmu pirkuma
līgumu;
8.1.8. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas
samaksu šajos noteikumos noteiktajā termiņā;
8.1.9. ja pēdējais no nosolītājiem, kurš par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 7.5.punktu,
neparaksta cirsmas pirkuma līgumu;
8.1.10. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
8.1.11. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
8.2. Gadījumā, ja izsole atzīta par nenotikušu, Dagdas novada dome lemj par atkārtotu
cirsmu izsoli vai par citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto
atsavināšanas veidu.
9.

IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

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

S.Viškure
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1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

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

___________________________________________________
(personas kods; reģistrācijas Nr.)

___________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) nogabalu cirsmu
izsolei
Vēlos pieteikties uz nekustamā īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagasts, Dagdas
novads atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Pievienotie dokumenti:







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

2019.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts; paraksta atšifrējums)
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2.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts
Nr.
p.k.
(kārtas
Nr.)

Izsoles dalībnieks
(vārds, uzvārds/
nosaukums)

Pers. kods,
pases dati/
reģ. Nr.

Adrese, tālrunis

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

1.

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

2.

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

3.
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3.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 .nogabalu
cirsmu izsoles noteikumiem

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._______

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

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)

dalībai Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes”,
Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) nogabalu cirsmu izsolē,
kas notiks 2019.gada 10.decembrī, plkst. 10.00

Objekta nosacītā sākumcena - 57 300 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro).

Dalības maksa iemaksāta

________________________________.

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________.

Izsoles organizētāja pārstāvis

_____________________________

… . …. . 2019.
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APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 31.oktobra sēdē
(protokols Nr.11, 35.§)

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
neiznomātu zemes gabalu saraksts

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Iznomājamā platība
ha

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN

Lietošanas mērķis/
nomas termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Ķepovas pagasts

60800050044

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Bērziņu pagasts

60500030421

3,3 ha

185.33

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560060061

7,0 ha (daļa no z.g)

393.12

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050133

2,1 ha

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560040159

1,6 ha (daļa no z.g.)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Konstantinovas pagasts

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Konstantinovas pagasts

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Konstantinovas pagasts

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Konstantinovas pagasts

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Svariņu pagasts

60900050053

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Andrupenes pagasts

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Andrupenes pagasts

60420040387

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Andrupenes pagasts

60420040391

0,46 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Andrupenes pagasts

60420050086

0,17 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Andrupenes pagasts

60420050091

0,11 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Andrupenes pagasts

60420050142

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Andrupenes pagasts

60420050144

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Andrupenes pagasts

60420050152

0,05 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Andrupenes pagasts

60420050155

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.20

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.
34.

Andrupenes pagasts
53.
54.

60420070162

0.59

33.13

Andrupenes pagasts

60420040414

2.5

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Andrupenes pagasts

60420110063

4.8

269.59

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 22.11.2019.
Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
656 81716

Lauksaimniecība/ 6 gadi

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 31.oktobra sēdē
(protokols Nr.11, 36.§)

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā,
Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”)
IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas
novadā, kadastra Nr.6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha
(zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz kura atrodas smilts - grants
karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts grants un smilts atradne „Oskari”).
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 11.decembrī plkst. 14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā,
Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz
15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: 133 600 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti
euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – 1000 EUR.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums – personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita
nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada
pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72
UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā
īpašuma “Noviku karjers” izsoles nodrošinājums”.
12. Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana un reģistrācija notiek Dagdas novada
pašvaldībā darba dienās plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00). līdz
2019.gada 11.decembra plkst. 13.30.
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma
iemaksu;
13.2. juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, spēkā
esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
1.

14. Izsoles norise:
14.1. izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
14.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – 1000 EUR ;
14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē
tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc
nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt
Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles
uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā
ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

