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. 12

2019.gada 28.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
15 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds
Nipers, Juris Kavuns, Olga Golube, Aivars Plotka (līdz plkst. 15.50), Viktors Stikuts, Pēteris
Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:
- Sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle;
- Asūnes sākumskolas direktora p.i. Zita Gražule;
- Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure;
- Andrupenes pagasta pamatskolas direktors Artūrs Babris;
- Dagdas TIC vadītājs Juris Viļums;
- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ligita Nagļa;
- Juriskonsults Jānis Stikuts;
Nekustamā īpašuma speciālists Valērijs Masjuks;
- Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča;
- Datorspeciālists Gints Runis.
Darba kārtība:
Sēdes slēgtā daļa
1. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.
Sēdes atklātā daļa
2. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.2019/9 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem Dagdas novadā”.
3. Par Asūnes sākumskolas likvidāciju.
4. Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē.
5. Par Andrupenes pamatskolas akreditācijas termiņa pagarināšanu.
6. Par projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”
līdzfinansēšanu.
7. Par līdzfinansējumu Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs.
8. Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā”.
10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā”.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā”.
12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
13. Par grozījumiem nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”.
14. Par braucienu saskaņošanu uz ārzemēm ES programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
15. Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā pirkuma
līguma noslēgšanu.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām:
17.1. kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā;
17.2. kadastra numurs 6042 006 0088, Andrupenes pagastā;
17.3. Pasta ielā 35–1, Dagdā.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli:
18.1. kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā;
18.2. Laukalīņi, Dagdas pagastā;
18.3. Rudaiņi, Dagdas pagastā.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu:
19.1. Zemītes, Asūnes pagastā;
19.2. Kaķīši, Andzeļu pagastā;
19.3. Distervalde, Svariņu pagastā.
20. Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli.
21. Par pašvaldības īpašuma Rubeņi, Asūnes pagastā cirsmas izsoli.
22. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
23. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
24. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu.
25. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
26. Par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai.
27. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
28. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
1. §
Par sociālo palīdzību krīzes situācijā
/Ziņo E.Trūle/
Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes situāciju
personas mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem, pamatojoties uz
Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas
novadā” 15.1. un 15.4. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Piešķirt personai vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā 1290.00 EUR (viens
tūkstotis divi simti deviņdesmit euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo
tas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.

Izgāja deputāts R.Nipers.
2. §
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.2019/9 “Par materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā”
/Ziņo E.Trūle/
Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
izteiktajiem iebildumiem (15.11.2019. vēstule Nr.1-18/10643) par Dagdas novada domes
31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem Dagdas novadā”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Dagdas novada domes 31.10.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/9 “Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) veikt šādus precizējumus:
1.1. Saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā:
1.1.1. aiz cipara “22” papildināt ar cipariem “27., 30., 31., 31.1 ”;
1.1.2. precizēt atsauci uz spēkā esošajiem Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumiem
Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu;
1.1.3. papildināt ar atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
1.2. Saistošo noteikumu 11.punktā svītrot vārdus “kura deklarētā pamata dzīvesvieta pirms
lēmuma pieņemšanas ir bijusi Dagdas novada pašvaldības administratīvā teritorija, uz
laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi”;
1.3. Saistošo noteikumu 20. un 22.punktā vārdus “invalīdam” aizstāt ar vārdiem “persona ar
invaliditāti”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības mājaslapā
www.dagda.lv un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Pielikumā: Precizētie Saistošie noteikumi Nr.2019/9.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
3. §
Par Asūnes sākumskolas likvidāciju
/Ziņo A.Trūlis, Z.Gražule, Ž.Aišpure/
Debatēs piedalās: V.Stikuts, I.Plesņa.
Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā iestāde Asūnes sākumskola
2019./2020.m.g. realizē šādas izglītības programmas: vispārējā pirmsskolas izglītības
programma (01011111) un pamatizglītības (1.-6.klase) programma (21011111), speciālās
pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).
Izglītības iestādes programmas ir akreditētas līdz 2022.gada 2.maijam.
Pirmsskolas izglītības programmu 2019./2020.m.g. apgūst 7 audzēkņi, bet
sākumskolas (1.-6.klases) programmu - 13 izglītojamie, speciālo programmu - 3 skolēni.
Skolā strādā 10 pedagogi (t.sk. 5 amatu savienotāji - latviešu valoda, mūzika, sports,

ģeogrāfija, angļu valoda). Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Asūnes sākumskolā ar pagasta autobusu brauc 10 skolēni: maršrutā Asūne-RutkevičiAsūne (13 km) - 5 bērni, maršrutā Asūne-Račeva-Carakalns-Asūne (14 km) – 5 bērni, ar
sabiedrisko transportu maršrutā Asūne-Apoļi-Asūne (13 km) brauc 2 skolēni.
Skolēnu vispusīgai attīstībai un sevis pilnveidošanai tiek realizētas interešu izglītības
programmas: novadpētniecības pulciņš, vokālais ansamblis, deju pulciņš un zinātkāres
pulciņš “Asini prātu”. Kopējais tarificētais stundu plāns 15 st.
Skolā ir ieviesta sistēma „E–KLASE”. Skolā strādā Dagdas novada Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas logopēde (pēc noteikta grafika). Skola piedalās ESF projektā 8.3.2
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Skolai ir definēts mērķis: veidot
izglītības vidi sekmīga izglītības procesa organizēšanai un nodrošināšanai, lai sasniegtu
Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus un uzdevumus. Analīze par valsts
pārbaudes darbu rezultātiem un sasniegumiem par 2018./19.m.g. nav veikta. Netika
aktualizēts skolas pašvērtējums par 2018./19.m.g. 1.-4. klašu skolēni saņem apmaksātas
valsts brīvpusdienas un launagu, 5.-6. klašu skolēniem pusdienas apmaksā Dagdas novada
pašvaldība, pirmsskolas grupas bērniem pusdienas apmaksā vecāki. Skolotāju darba slodzes
tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu un finansiālās iespējas, skolotāju
kvalifikāciju. Skolotāji nesaņem atalgojumu par rakstu darbu labošanu, gatavošanos mācību
stundām, individuālo darbu ar skolēniem.
Pedagogu, darbinieku atalgojums un uzturēšanas izdevumi, kā arī infrastruktūras
uzturēšana, tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem. 2019./20.māc.gadā no
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam mēnesī 1.-6.klasēs bija piešķirts 2234,18 EUR,
pirmsskolas skolotājam 341,26 EUR, interešu izglītības nodrošināšanai 384,75 EUR. No
pašvaldības ik mēnesi tiek papildus piemaksāts 268,20 EUR (bez soc. nodokļa).
2018.gadā pašvaldības budžeta finansējums Asūnes sākumskolai sastādīja 63 761,43 EUR .
Izvērtējot bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmā un izglītojamo skaitu 1.–
6.klašu posmā, kā arī iepriekšējo gadu tendences, redzams, ka kopējais izglītojamo skaits
Asūnes sākumskolā turpina būtiski samazināties Skolēni pēdējos gados mācību priekšmetu
olimpiādēs nepiedalās. Iespēju robežās piedalās radošo darbu konkursos. Visiem skolas
izglītojamajiem ir iespēja uzstāties pasākumos, koncertos skolā.
2020./2021. m.g. pirmsskolas izglītības programmu plāno apgūt: 6-gadīgie – 2 audzēkņi,
5-gadīgie – 4 audzēkņi, kopā 6 audzēkņi, bet pamatskolas (1.-6. klases ) programmu 15 izglītojamo, tai skaitā speciālo programmu - 1 izglītojamais.
Saskaņā ar izglītības iestāžu tīklu četru reģionu bloku iedalījuma modeli, kas tiks salāgots
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzsākto administratīvi teritoriālo
reformu, iedalījumam “Pagastu teritorija” Asūnes sākumskola neatbilst – “Sākumskolas
1.-6.klase – minimālais skolēnu skaits ir 35 (vidēji 6 skolēni 6 klašu komplektos). Darbojas
kā citas izglītības iestādes filiāle bez atsevišķas administrācijas, atbalsta personāla. Īsteno
pirmsskolas izglītības programmas”.
Ar 2019.gada 1.septembri Asūnes sākumskolas ēkas 1.stāvā tika izvietotas Asūnes
pagasta pārvalde un bibliotēka.
Līdz ar skolas likvidāciju, 1.-6.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt Dagdas
vidusskolu, kas atrodas 10 km attālumā no Asūnes. Uz skolu ir plānots nokļūt ar
sabiedrisko transportu, ko izmanto arī līdz šim tie skolēni, kas jau mācās Dagdas
vidusskolā. Pirmsskolas audzēkņus (6-7) ir iespēja uzņemt Dagdas pilsētas PII “Saulīte”.
Kopš 2018.gada vasaras ir uzlabots ceļa Dagda-Asūne segums – veikta divkārtu virsmas
apstrāde.
2019. gada 19. novembrī skolas audzēkņu vecāki un izglītības iestādes personāls tika
informēti par skolas iespējamo likvidāciju, uzklausīti vecāku viedokļi un priekšlikumi.
Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja izteica priekšlikumu par pirmsskolas grupas atstāšanu
skolas ēkā (plānojot, ka tur būs ap 8 bērni ), pievienojot to kādai pirmsskolas iestādei.

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1 (I.Plesņa), „atturas” – 5 (J.Kavuns, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Likvidēt Asūnes sākumskolu, reģistrācijas numurs 42112903226, juridiskā adrese:
Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., ar 2020.gada 30.jūniju.
2. Izveidot Asūnes sākumskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors,
Komisijas locekļi:
Marija Micķeviča – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja,
Zita Gražule – Asūnes sākumskolas direktora p.i.,
Žanna Aišpure – Asūne pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Uzdot likvidācijas komisijai organizēt skolas materiālo līdzekļu inventarizāciju un veikt
nepieciešamās darbības iestādes likvidācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, apjomā un termiņā.
4. Uzdot Asūnes sākumskolas direktora p.i. Z.Gražulei:
4.1. informēt iestādes pedagogus un darbiniekus par skolas likvidāciju un veikt nepieciešamās
darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām minētā procesa nodrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.2. līdz 2020.gada 1.augustam nodot Asūnes sākumskolas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās
lietas glabāšanai valsts arhīvā, bet īslaicīgi glabājamos dokumentus – Asūnes pagasta
pārvaldei.
5. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai M.Micķevičai:
5.1. saskaņot Asūnes sākumskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM);
5.2. nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam paziņojumu par Asūnes sākumskolas
likvidāciju.
6. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti no
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
7. Publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par Asūnes
sākumskolas likvidāciju (pēc saskaņošanas ar IZM).
8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no IZM.
4. §
Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē
/Ziņo A.Trūlis, Ž.Aišpure/
Sakarā ar Asūnes sākumskolas likvidāciju ar 01.07.2020., pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
V.Stikuts P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,
„atturas” – 2 (O.Golube, A.Plotka,), Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” izglītības programmu
īstenošanas vietu Skolas ielā 12, Asūnē, Asūnes pag., Dagdas nov., ar 2020.gada
1.septembri.
2. PII “Saulīte” vadītājai I.Domkovai:
2.1. organizēt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē;
2.2. paredzēt 2020.gada budžetā nepieciešamo finansējumu izglītības programmu īstenošanas
vietas Asūnē darbības nodrošināšanai.
5. §
Par Andrupenes pamatskolas akreditācijas termiņa pagarināšanu
/Ziņo A.Babris/
Debatēs piedalās: V.Stikuts, I.Plesņa, R.Azins, S.Viškure.
Andrupenes pamatskola 2019./2020.m.g. realizē vispārējās pamatizglītības
programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem. Izglītības iestādes programmas ir akreditētas līdz 2019 .gada 1.decembrim.
Andrupenes pamatskolā 2019./2020. m. g. vispārējās pamatizglītības programmu apgūst 54
audzēkņi, tai skaitā speciālo programmu - 6 skolēni. Skolā strādā 12 pedagogi, t.sk. 5
amatu savienotāji. 2020./2021. m.g. plānots, ka pamatskolas (1.-6. klases) programmu apgūs
49 izglītojamo, tai skaitā speciālo programmu - 4 izglītojamie.
Saskaņā ar izglītības iestāžu tīklu četru reģionu bloku iedalījuma modeli “Pagastu
teritorija” Andrupenes pamatskola neatbilst, jo paredzēts, ka pamatskolas 1.-9.klasē
minimālais skolēnu skaits - 80, bet sākumskolas 1.-6.klasē minimālais skolēnu skaits - 35.
Ministru kabineta 18.09.2018. noteikumu Nr.589 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības
programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
kārtība" 61.6. punkts paredz, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests bez ekspertu komisijas
ziņojuma pieņem lēmumu: "pagarināt izglītības iestādes un tās īstenotās izglītības
programmas akreditācijas termiņu, bet ne ilgāk par diviem gadiem, ja akreditācijas termiņš
beidzas izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas laikā, izglītības iestādes būvniecības
vai telpu renovācijas laikā."
A.Babris ierosina Andrupenes pamatskolu reorganizēt par Dagdas vai Ezernieku
vidusskolas izglītības iestādes filiāli vai sākumskolu un lūgt Izglītības kvalitātes valsts
dienestu atlikt Andrupenes pamatskolas akreditāciju līdz
2021./2022. mācību gada
1.decembrim.
Atklāti balsojot: „par” – nav, „pret” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Plotka, V.Stikuts,
P.Tukišs, A.Viškurs, S.Viškure), „atturas” – 7 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, O.Golube,
A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš).
Lēmums reorganizēt Andrupenes pamatskolu ar 2021./2022. mācību gadu par kādas
lielākās Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādes filiāli vai sākumskolu un lūgt Izglītības
kvalitātes valsts dienestu atlikt Andrupenes pamatskolas akreditāciju līdz 2021./2022. mācību
gada 1.decembrim nav pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo balsu vairākumu no
klātesošajiem domes deputātiem.
6. §
Par projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” līdzfinansēšanu

/Ziņo J.Viļums/
Sakarā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” izstrādāto, Lauku atbalsta
dienesta atbalstīto projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai”, kopējo piešķirto finansējumu 144 812 EUR, un asociācijas lūgumu atbalstīt
ar Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumu 1 347,97 EUR apmērā, lai veicinātu Dagdas
novada tūrisma nozares attīstību, sadarbību starp Latgales reģiona tūrisma uzņēmējiem un
iekļaušanos kopējā mārketinga kampaņā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atbalstīt Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” projekta “Mārketinga
kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (turpmāk – Projekts)
līdzfinansēšanu un paredzēt Dagdas novada pašvaldības budžetā:
2020.gadā

2021.gadā

Kopā

Priekšfinansējums,
EUR (80%)

Līdzfinansējums,
EUR (20%)

Priekšfinansējums,
EUR (80%)

Priekšfinansējums,
EUR (80%)

Līdzfinansējums,
EUR (20%)

Priekšfinansējums,
EUR (80%)

3 635,20

908,80

1 756,66

3 635,20

908,80

1 756,66

7. §
Par līdzfinansējumu Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs
/Ziņo J.Viļums/
Sakarā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” aicinājumu paredzēt
līdzfinansējumu Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un citiem tūrisma
mārketinga pasākumiem 2020.gadā, lai turpinātu Dagdas novada tūrisma nozares
popularizēšanu ārpus valsts robežām un veicinātu tūristu piesaistīšanu,
atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Atbalstīt dalību Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” organizētajos
tūrisma pasākumos un paredzēt Dagdas novada pašvaldības 2020.gada budžetā
līdzfinansējumu 1 312,10 EUR.
8. §
Par dalību ELFLA pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
/Ziņo L.Nagļa/
Izskatot finansējuma saņemšanas iespējas valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursa veidā, konstatēts:
1. projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību;
2. projekta atbalsta intensitāte ir 90 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem;

3. saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, pretendents
atbalsta saņemšanai ievēro sekojošus nosacījumus:
1.1.īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi – (Saskaņā ar Padomes 2013.gada
17.decembra Regulu (ES) Nr.1305/2013) atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību;
1.2.objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju
plāniem, atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 20. panta 3. punktam;
1.3.ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.
4. projekts atbilst Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.g. izvirzītajam
stratēģiskajam mērķim (SM 3) “Pilnvērtīga ekonomiskā vide”, vidēja termiņa prioritāte
(VTP3) 3. “Attīstīta mazā uzņēmējdarbība, dabas tūrisms un lauksaimnieciskā produktu
ražošana”, investīciju plāna pasākums
“11. TRANSPORTA / CEĻU
INFRASTRUKTŪRA”.
Pamatojoties uz :
- Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punku, kas nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana….),
- Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
- 2015.gada 17.septembra domes sēdē apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem,
- 2015.gada 20.oktobra uzņēmēju sanāksmē apspriestajiem ceļu posmiem,
- 2017.gada 24.augustā domes sēdē apstiprināto pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu par
grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada
pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu”, dalībai ELFLA pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek virzīti projekti (turpmāk
- Projekti):
1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”;
2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova- Malka infrastruktūras pārbūve”;
3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra –Ustje pārbūve”.
Projektu rezultātā tiks pārbūvēti pašvaldības grants un auto ceļi:
1. Projekts “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”:
 Pasta iela (Dagdas pilsēta) (ceļa Nr.11-25) no 0.00 līdz 0.5 km;
 Vecdome – Purpļi (Dagdas pagasts) (ceļa Nr. 5-5) no 0.00 līdz 1.37 km;
 Parka iela (Dagdas pagasts) (ceļa Nr. 05-3) no 0.00 līdz 0.4 km.
2. Projekts “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve”:
 Grabova – Malka (Andrupenes pagasts) (ceļa Nr. 1-20) no 0.00 līdz 2.32 km.
3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra –Ustje pārbūve”
 Kaitra – Ustje (Asūnes pagasts) (ceļa Nr. 3-1) no 0.00 līdz 4.88 km.
Kopējais pārbūvējamo pašvaldības grants un autoceļu garums – 9.47 km.
Saskaņā ar veiktās iepirkuma un tirgus izpētes rezultātiem Projektu izmaksas ir sekojošas:
Ceļš
Pasta iela

Ceļš
Vecdome
– Purpļi

Ceļš
Parka iela

Ceļš
Grabova –
Malka

Ceļš
Kaitra –
Ustje

Izmaksas
kopā
(EUR)

Pārbūves
izmaksas
Tehniskais
projekts
Būvuzraudzība

85743.12

128613.28

41909.43

228144.45

323623.41

808033.69

6460.67

10769.00

21755.07

3012.90

2541.00

3388,00

301.70
46732.50

1331.00
238477.12

871.20
338651.61

15947.80
3107.30
848843.86

4525.40

3012.90
Autoruzraudzība 301.70
KOPĀ:
90566.19

3993.00
301.70
134416.44

Projektu kopējās izmaksas
Attiecināmās izmaksas
Pieprasītais ELFLA finansējums (Publiskais finansējums)
Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 10%
no attiecināmajām izmaksām
Dagdas novada pašvaldības neattiecināmās izmaksas
no kopējām izmaksām

848843.86 EUR
836299.16 EUR
752669.25 EUR
83629.91 EUR
12544.70 EUR

Sakarā ar augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā” 18.3.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punku,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, O.Golube,
A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās 1 deputāts –
R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piedalīties ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ar 3 projektiem:
1.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”;
1.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova–Malka infrastruktūras pārbūve”;
1.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra–Ustje pārbūve”.
2.
Nodrošināt projektu priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu:
2.1. Projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” priekšfinansēšanu EUR
271 715,13 un 10 % līdzfinansēšanu EUR 27 171,51 apmērā;
2.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova–Malka infrastruktūras pārbūve”
priekšfinansēšanu EUR 238 477,12 un 10 % līdzfinansēšanu EUR 23 847,71 apmērā;
2.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra–Ustje pārbūve” priekšfinansēšanu EUR 338 651,61,
10 % līdzfinansēšanu EUR 32 610,69 un neattiecināmās izmaksas EUR 12 544,70
apmērā.
3.
Projektu atbalstīšanas gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
1.

9. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā”
/Ziņo J.Stikuts/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu un saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu,
atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs,
S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/11 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību 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.
10. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā”
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu un saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/12 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 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.
No sēdes aizgāja deputāts A.Plotka.
11. §
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā”
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu un saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2019/13 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sabiedrisko kārtību 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.
12. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
XX
Izskatījusi XX iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/849) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas nov., pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx., Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Izgāja deputāts R.Nipers.
13. §
Par grozījumiem nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”
/Ziņo S.Viškure/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļa 2)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1
(), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra
Nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un
pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”.
Pielikumā: Grozījumi Nolikumā uz 1lapas.
14. §
Par braucienu saskaņošanu uz ārzemēm
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu ietvaros
/Ziņo S.Viškure/

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības dalību ES programmas “Eiropa pilsoņiem”
projektos, saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” 8.1 punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Saskaņot Dagdas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu
(darbinieku) un pārstāvju braucienus uz ārvalstīm ES programmas “Eiropa pilsoņiem” šādu
projektu ietvaros:
1. Supporting Democratic Union and Active Citizenship in Digital Era / Atbalsts
demokrātiskai savienībai un aktīvam pilsoniskumam digitālajā laikmetā (612743-CITIZ1-2019-1-ES-CITIZ-NT). Projekta īstenošanas periods 2019.-2021.gads.
2. Network for a new Europe Project acronym “NET4EU” / Tīkls jaunam Eiropas projekta
akronīmam “NET4EU” (2019-1556/001-001). Projekta īstenošanas periods 2019.2021.gads.
15. §
Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
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 12.novembra lēmumiem,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
1.
XX
xx, Asūnē
2.
XX
xx, Asūnē
3.
XX
xx, Asūnē
4.
XX
xx, Andzeļos
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.

Termiņš
uz 6 mēnešiem
uz 6 mēnešiem
uz 1 gadu
uz 2 gadiem

16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
pirkuma līguma noslēgšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija domes lēmumu (prot. Nr.7,
21.§, 21.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6054 004 0333, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 004 0237, 10.3 ha platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.spetembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.10, 17.§, 17.1.p.) nekustamais īpašums “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā
tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 15 200 EUR
(piecpadsmit tūkstoši divi simti euro).
2019.gada 8.novembrī notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas
pagastā, izsole, kurā par augstāko cenu 15 900 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti euro)
nekustamo īpašumu nosolīja XX.
Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolītā augstākā cena, atrēķinot naudā iemaksāto
nodrošinājumu, tika samaksāta vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta (2) daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 8.novembrī notikušās nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.
2. Atsavināt XX nekustamo īpašumu “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā.
3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar XX, par nekustamā īpašuma “Mežlīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0333, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0237 – 10,3 ha platībā, pārdošanu par cenu 15
900,- EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti euro).
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā
īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu.
5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XX uz dzīvesvietas adresi.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām
/Ziņo J.Stikuts/
17.1. kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6048
006 0078, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 4,12 ha, nosacīto cenu 4 300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – XX.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma
tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu
atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

17.2. kadastra numurs 6042 006 0088, Andrupenes pagastā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
astotās daļas 1) punktu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042
006 0088, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 0,4 ha, nosacīto cenu 600 EUR (seši simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajām personām – XX.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumus.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17.3. Pasta ielā 35-1, Dagdā
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 45.panta
piektās daļas 2) punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pasta ielā 35-1,
Dagdā, Dagdas novadā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4310/10310
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkām, kura īpašuma tiesības reģistrētas
Dagdas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 430 1 ar kadastra Nr. 6009 900 1718,
nosacīto cenu 500 EUR (pieci simti euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai XX
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

18. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
/Ziņo J.Stikuts/
18.1. ar kadastra Nr.6054 002 0076, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.15, 21.§, 21.2.p.) nekustamais īpašums ar kadastra Nr.60540020076 Dagdas pagastā,
Dagdas novadā tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 2 700
EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro).
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.10., 17.§, 17.2.p.) tika rīkota nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.60540020076,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā otrā izsole ar izsoles sākumcenu 2 160 EUR (divi tūkstoši
viens simts sešdesmit euro).

2019.gada 8.novembrī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.60540020076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā otrā 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
otrās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 8.novembra nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6054 002 0076
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, izsoles protokolu un atzīt otro izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6054 002 0076 Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 –
1,79 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no nosacītās cenas un
noteikt izsoles sākumcenu 1 890,- EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2
lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002
0076 pagastā, Dagdas novadā izsoli „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā
un informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Nipers.
18.2. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.6,
32.§, 32.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukalīņi”,
Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182, 2.08 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.8,
17.§, 17.2.p.) nekustamais īpašums “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 3 200 EUR (trīs tūkstoši divi
simti euro).
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.10, 17.§, 17.3.p.) rīkotā nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā otrā izsole ar izsoles sākumcenu 2 560 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro)
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 otrās
daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019.gada 11.novembra nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, otrās izsoles protokolu un atzīt izsoli par
nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no
nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 2 240,- EUR (divi tūkstoši divi simti
četrdesmit euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas 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.
18.3. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.6,
32.§, 32.2.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Rudaiņi”, Dagdas
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6054 001 0249, 0.697 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.8,
17.§, 17.3.p.) nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 1 000 EUR (viens tūkstotis euro).
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.10, 17.§, 17.4.p.) rīkotā nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas
novadā otrā izsole ar izsoles sākumcenu 800 EUR (astoņi simti euro) 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
otrās daļas 1)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.novembra nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā,
Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā, otrās izsoles protokolu un atzīt izsoli par
nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6054 001 0249 – 0,697 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no
nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 700,- EUR (septiņi simti euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā,
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas 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.

19. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
/Ziņo J.Stikuts/
19.1. Zemītes, Asūnes pagastā, Dagdas novadā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka XX ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6046 005 0245, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Zemītes”, Asūnes
pagastā, kadastra numurs 6046 005 0141 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai – XX – pašvaldības nekustamo īpašumu
“Zemītes”, Asūnes pagastā, kadastra numurs 6046 005 0141, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0245 2,98 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Žanna AIŠPURE – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19.2. Kaķīši, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka XX ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6044 001 0075, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Kaķīši”, Andzeļu
pagastā, kadastra numurs 6044 001 0075 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai XX pašvaldības nekustamo īpašumu
“Kaķīši”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 001 0075, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0075 2,88 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Leontīna ŽEIMOTE – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

19.3. Distervalde, Svariņu pagastā, Dagdas novadā
Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka XX ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 60900020053, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Distervalde”,
Svariņu pagastā, kadastra numurs 60900020053 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai XX pašvaldības nekustamo īpašumu
“Distervalde”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 60900020053, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60900020053 8,2 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
Jānis ANDŽĀNS – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli
/Ziņo J.Stikuts/
Sakarā ar nepieciešamību organizēt Dagdas novada pašvaldības īpašuma objekta –
cirsmu nodošanu atsavināšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kas ir reģistrēts Andrupenes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.402 ar kadastra numurs 6042 003 0054, Dagdas novada dome, izvērtējot tās
rīcībā esošo informāciju, konstatē sekojošo:
 No Andrupenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.402 ierakstiem redzams, ka
nekustamā īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs
6042 003 0054, īpašuma kopējā platība 236,4 ha, īpašnieks ir Dagdas novada pašvaldība.
 Saskaņā ar sertificēta vērtētāja cirsmas novērtējumu nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”,
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kur izcērtamā platība ir 8,6 ha un koku krāja
2714,17 m3, izcērtamo koku vērtība ir 78 900 EUR.
 Nekustamajā īpašumā “Bērzaudzes”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, kadastra
numurs 6042 003 0054, 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas
novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420110150, 2.kvartāla 7. nogabala;
zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420050056, 12.kvartāla 11., 12. nogabalu; zemes
vienības, kadastra apzīmējums 60420010098, 7.kvartāla 3., 5. nogabalu cirsmas ar kopējo
izcērtamo platību 8,6 ha un koku krāju 2714,17 m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas nosacīto cenu 78 900 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti
euro) saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu. /Pielikumā/
3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
60420110150 2.kvartāla 7. nogabala; zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420050056
12.kvartāla 11., 12. nogabalu; zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420010098
7.kvartāla 3., 5. nogabalu izsoles noteikumus. /Pielikumā/
4. Izveidot cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja.
5. Publicēt sludinājumu par cirsmas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un mājas lapā
www.dagda.lv.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
21. §
Par pašvaldības īpašuma Rubeņi, Asūnes pagastā cirsmas izsoli
/Ziņo J.Stikuts/
Sakarā ar nepieciešamību organizēt Dagdas novada pašvaldības īpašuma objekta –
cirsmu nodošanu atsavināšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Rubeņi”,
Asūnes pagasts, Dagdas novads, kas ir reģistrēts Asūnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000473444 ar kadastra numuru 6046 001 0141, Dagdas novada dome, izvērtējot tās
rīcībā esošo informāciju, konstatē sekojošo:
 No Asūnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000473444 ierakstiem redzams, ka
nekustamā īpašuma “Rubeņi”, Asūnes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6046 001
0141, īpašuma kopējā platība 7,2 ha, īpašnieks ir Dagdas novada pašvaldība.
 Saskaņā ar sertificēta vērtētāja cirsmas novērtējumu nekustamajā īpašumā “Rubeņi”,
Asūnes pagasts, Dagdas novads, kur izcērtamā platība ir 7,2 ha un koku krāja 1893,49 m3,
izcērtamo koku vērtība ir 42 300 EUR.
 Nekustamajā īpašumā “Rubeņi”, Asūnes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6046
001 0141, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Rubeņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā,
zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460010141, 1.kvartāla 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 17.
nogabalu cirsmas ar kopējo izcērtamo platību 7,2 ha un koku krāju 1893,49 m3 pārdošanu
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas nosacīto cenu 42 300 EUR (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti euro)
saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu. /Pielikumā/
3. Apstiprināt izsolē pārdodamās cirsmas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.
60460010141, 1.kvartāla 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 17. nogabalu izsoles noteikumus.
/Pielikumā/
4. Izveidot cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Žanna AIŠPURE – Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja.
5. Publicēt sludinājumu par cirsmas izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” un mājas lapā
www.dagda.lv.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
Izskatot zemes nomnieku iesniegumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 15.augusta noteikumiem Nr.644
"Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšana kārtību",
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, 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 01.12.2029. sekojošiem zemes nomniekiem uz
šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
p.k.
1.

Zemes nomnieks
XX

Administratīvā
teritorija
Andrupenes
pagasts
Svariņu pagasts

Iznomātā platība, iznomātās zemes vienības
kadastra apzīmējums
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420040504

0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010503
2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020069
3. XX
Svariņu pagasts 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020050
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020124
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900030009
4. XX
Svariņu pagasts 20,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900040034
5. XX
Svariņu pagasts 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010249
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010457
6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020120
6. XX
Svariņu pagasts 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010110
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010111
0,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010226
7. XX
Svariņu pagasts 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010274
0,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010275
0,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020105
8. XX
Svariņu pagasts 2,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900020056
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.
2.

XX

23. §
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo V.Masjuks/
23.1. XX Ezernieku pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 15.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/921), konstatēts:
ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības,
kadastra apzīmējums 60560040450, iznomāšanu līdz 28.02.2021;
- 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 60560040450.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60560040450 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.

23.2. XX Ezernieku pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 20.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/930), konstatēts:
ar XX bija noslēgts zemes nomas līgums uz daļu, t.i. uz 1,4 ha, no pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības, kadastra apzīmējums 60560040297, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 31.12.2019. uz daļu no pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040297.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040297 daļu 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.
24. §
Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
/Ziņo V.Masjuks/
ar XX Andzeļu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 13.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/913) par iepriekš
noslēgtā zemes nomas līguma pārslēgšanu uz viņas vārda, konstatēts:
- 13.12.2011. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Andzeļu pagastā ar XX par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 60440030151, iznomāšanu;
- XX miris 04.02.2019;
- atbilstoši 12.11.2019. izsniegtajai papildus mantojuma apliecībai, tiesības noslēgt zemes
nomas līgumu ieguvusi XX.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību: 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60440030151, piešķirot zemes nomas tiesības uz
10 gadiem XX.
2. Saglabāt iepriekš noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un
pārējos zemes nomas līguma nosacījumus.
3. Pilnvarot Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

25. §
Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
/Ziņo V.Masjuks/
25.1. XX Bērziņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 19.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/925) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.12.2025. uz daļu no pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības:
- 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030421.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot 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.
Izgāja deputāte O.Golube.
25.2. XX Andrupenes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 01.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/886) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
V.Stikuts, 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 01.12.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību:
- 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420070162.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Andrupenes 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.
25.3. XX Andrupenes pagastā

Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 04.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/888) 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
V.Stikuts, 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 01.12.2025. uz pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību:
- 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420110063.
2. Noteikt nomas maksu 56,16 EUR/ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par zemes gabalu.
3. Pilnvarot Andrupenes 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.
Izgāja deputāts R.Azins.
26. §
Par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai
/Ziņo V.Masjuks/
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums, kadastra numuru 6042 011 0031,
sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420110063, 4,8 ha platībā,
atbilstoši Andrupenes pagasta padomes 26.06.2009. 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, uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts,
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 numuru 6042 011 0031, sastāvošs no 1
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420110063, piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Laukmaļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
6042 011 0031.
3. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāte O.Golube.
27. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo V.Masjuks/

27.1. īpašums “XXX” Andrupenes pagastā
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 20.11.2019. Nr.3-1.11.5/19/929)
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” – 13 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, O.Golube,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “XXX”, kadastra Nr.xxx sadalīšanai, atdalot atsevišķi 2
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XXX” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumiem xxx un xxx.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atgriezās deputāts R.Azins.
27.2. īpašums “Darbnīcas” Andzeļu pagastā
Konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 60440060108, 60440050237, 60440050238 un 60440070071 atrodas
pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcas” sastāvā.
- Zemesgrāmatas sastāvā ir reģistrēta tikai zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
60440060108, kura tika nodota atsavināšanai un 06.11.2019. uz to ir noslēgts pirkuma
līgums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, kadastra Nr.6044 005 0310, sadalīšanai,
atdalot atsevišķi 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60440050237, 60440050238
un 60440070071 un izveidojot no tām patstāvīgu īpašumu.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”Andzeļu darbnīcas” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 60440050237, 60440050238 un 60440070071.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
/Ziņo V.Masjuks/
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60560060061 Ezernieku pagastā

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 43. punktu, Dagdas novada
pašvaldības noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes
reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 7.novembra zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Piešķirt XXX zemes nomas tiesības ar 01.12.2019. līdz 30.11.2025. uz pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības daļu 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 60560060061,
lauksaimniecības vajadzībām.
3. Noteikt zemes nomas maksu 433,12 EUR (plus PVN) gadā.
4. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV– 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
29. §
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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai. /Pielikumā/.
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 15.01.2020.
Sēdi slēdz plkst. 16 : 25.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2019.gada 3.decembrī

