LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dagdā

Nr. 4

2020.gada 27.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēde atklāta plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
14 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds
Nipers, Olga Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis,
Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
- Artjoms Gekišs, izpilddirektors;
- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja;
- Jānis Stikuts, juriskonsults;
- Diāna Macuļeviča, jurists-personāla speciālists;
- Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists;
- Jolanta Pauliņa, nodokļu administratore;
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Nepiedalās –
1 deputāts: Juris Kavuns (pamatdarbā).
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:
- Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
- Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 :
Iekļaut sēdes darba kārtībā ierosinātos papildu jautājumus.

Darba kārtība:
1. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no
01.01.2020.
2. Par aizņēmumu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana,
atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” īstenošanai.
3. Par saistošo noteikumu projektu “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai”.
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
5. Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
6. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu.
7. Par saistošo noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā”.
8. Par finansējuma piešķiršanu Bērziņu pagasta pārvaldei.
9. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību izsoles
rezultātiem.
10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem:
10.1. “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā;
10.2. Ezera ielā 2, Asūnē.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē izsoles atzīšanu par nenotikušu
un atsavināšanu par brīvu cenu.
12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības reģistrēšanu un novērtēšanu.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoli.
14. Par VSPC “Dagda” maksas pakalpojumu cenrāžiem.
15. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
16. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
17. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
18. Par zemes nomas līguma izmaiņām.
19. Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību
vajadzībām.
20. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu.
21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
23. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam.
26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
27. Par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai.
28. Par piešķirtās adreses maiņu.
29. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu.
30. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

1. §
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai
no 01.01.2020.
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem” 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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:
Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu (pēc
naudas plūsmas 2019.gadā) pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.janvāra.
Pielikumā: Izglītības iestāžu izmaksu aprēķins uz 2 lappusēm.
2. §
Par aizņēmumu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides
saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” īstenošanai
/Ziņo I.Tukiša/
Lai īstenotu projektu “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana,
atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” (Projekts Nr.19-03-AL33A019.2201-000004), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās
LLAP 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu un Ministru kabineta
10.12.2019. noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
kā arī likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka,
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. Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē 38 000,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši
euro, 00 centi) apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku
sēta”” (Projekts Nr.19-03-AL33-A019.2201-000004) īstenošanai:
1.1. aizņēmuma izņemšanas periods – 2020.gada jūnijs – augusts;
1.2. aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi;
1.3. aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums – 20.06.2021.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu un 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc Publiskā (ELFLA) finansējuma saņemšanas, atmaksāt projekta
priekšfinansēšanai izmantoto aizdevuma daļu.
3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus
iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei,
izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus (eAizņēmumi).
3. §
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai” pieņemšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu,

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecību veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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.2020/3 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus
publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2020/3 un paskaidrojuma raksts.
4. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
4.1.XX
Izskatījusi XX iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/19/1064) 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, 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:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.2.XX
Izskatījusi XX iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/20/1064) 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, 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:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.3.XX
Izskatījusi XX iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/20/33) par ziņu anulēšanu par deklarēto
dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas novads, 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, 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:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX adresē: xxx Dagdas nov.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. §
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā
/Ziņo D.Macuļeviča /
pret XX
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma 406.1 panta pirmo daļu un 406.2 panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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:
Iesniegt Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļā pieteikumu pret XX par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu
1206, 80 EUR (viens tūkstotis divi simti seši euro, 80 centi) apmērā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. §
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldības
organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā, Ministru
kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11.punktu, kas noteic, ka pašvaldība organizē
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām vai slēdz līgumu
ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi un uzturēšanu,
17.punktu - pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
ievērojot šo noteikumu 12.punkta nosacījumus, līdz 2019.gada 1.janvārim uzsāk un līdz 2021.
gada 31.decembrim pabeidz reģistra izveidi, ievērojot to, ka sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Dagdas komunālā saimniecība” ir ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus visā Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Gžibovskis,
I.Gžibovska, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 2 (R.Nipers, P.Tukišs), „atturas” – 3 (A.Plotka,
V.Stikuts, V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dagdas komunālā saimniecība”
(reģistrācijas Nr.45903000289, Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads) par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi un uzturēšanu.
2. Uzdot pašvaldības Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Dagdas komunālā saimniecība” sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
3. Noteikt, ka pašvaldības finansējums reģistra uzturēšanai katru gadu tiek paredzēts
pašvaldības budžeta tāmē, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dagdas
komunālā saimniecība” atskaiti par kārtējā gadā piešķirtā finansējuma izlietojumu,
priekšlikumus sabiedriskā pakalpojuma uzlabošanai un pašvaldības budžeta iespējas.
4. Novirzīt no pašvaldības budžetā plānotajiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem
1000 EUR (viens tūkstotis euro) SIA “Dagdas komunālā saimniecība” šī lēmuma izpildei
2020.gadā.
5. Uzdot domes priekšsēdētājam parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
7. §
Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā” pieņemšanu
/Ziņo A.Gekišs/
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu un pamatojoties likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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.2020/4 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas
novadā”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM
par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus
publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2020/4 un paskaidrojuma raksts.
8. §
Par finansējuma piešķiršanu Bērziņu pagasta pārvaldei
/Ziņo A.Gekišs/
Dagdas novada pašvaldībā 24.02.2020. tika saņemts Bērziņu pagasta pārvaldes
iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 4 750 EUR vieglās automašīnas iegādei. Pašreiz
lietojumā esošās automašīnas Ford Galaxy, reģ. Nr.GS7199, izlaiduma gads – 2001, atlikusī
bilances vērtība – 0 EUR, nobraukums aptuveni 400 000 km, ekspluatācija nav ekonomiski
izdevīga. Tehniskās apskates laikā konstatēto bojājumu novēršanai nepieciešami vairāk kā
tūkstots eiro.

Lai nodrošinātu Bērziņu pagasta pārvaldes funkciju izpildi, ņemot vērā tirgus izpētes
rezultātus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, A.Plotka,
V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 1
(R.Nipers), „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Novirzīt no pašvaldības 2020.gada budžetā plānotajiem izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem 4 750 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro) automašīnas iegādei
Bērziņu pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai.
9. §
Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un
nomas līguma slēgšanu Daugavpils ielā 8, Dagdā
/Ziņo A.Gekišs/
Ņemot vērā 2020.gada 14.februārī notikušās pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu
Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā ar kopējo platību 28,8 m2, nomas tiesību izsoles
rezultātus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā
un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka,
ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas
nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63.punktu, kas nosaka, ja
mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu.
Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav
zemāka par izsoles sākumcenu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Apstiprināt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas
novadā ar kopējo platību 28,8 m2 , nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju
P.Murāna individuālo uzņēmumu "MINOLTA", reģistrācijas Nr.41502018116,
juridiskā adrese Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas nov., LV-5674.
2. Noteikt telpu nomas maksu 3.50 EUR (trīs euro un 50 centi) par vienu m², bez PVN
mēnesī.
3. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot parakstīšanai pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā ar kopējo platību
28,8 m2, nomas līgumu ar termiņu 3 (trīs) gadi.
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 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.
10. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem
/Ziņo A.Gekišs/

10.1. Noviku karjers, Konstantinovas pagastā
2020.gada 7.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”,
Konstantinovas pagastā otrā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles
dalībnieks. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās
daļas 4) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Apstiprināt 2020.gada 7.februāra izsoles protokolu un atzīt nekustamā īpašuma “Noviku
karjers”, Konstantinovā pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 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”), otro
izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt 26.09.2019. lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”
atsavināšanu” (prot.Nr.10, 20.§).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10.2. Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā
2020.gada 6.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes
pagastā trešā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3)
punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Apstiprināt 2020.gada 6.februāra izsoles protokolu un atzīt 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 nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, 382,1 m2 platībā,
trešo izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt 26.09.2019. lēmumu “Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu” 16.3.
Ezera iela 2, Asūnē, Asūnes pagastā” (prot.Nr.8, 16.§, 16.3.p.).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atsavināšanu par brīvu cenu
/Ziņo A.Gekišs/
2020.gada 6.februārī plānotā pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā trešā izsole netika rīkota, jo uz to nebija reģistrējies neviens izsoles
dalībnieks.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešajā daļā noteikts, ka pēc
trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants),
var ierosināt:

1) veikt atkārtotu novērtēšanu;
2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);
3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā ir noteikts, ka publiskas
personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt:
1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;
2) pārdodot par brīvu cenu;
3) apmainot pret citu mantu;
4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;
5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta);
6) nododot bez atlīdzības.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantā ir noteikts, ka ja lēmumā par
publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs,
institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas
veidu.
Ņemot vērā to, ka pašvaldībā saņemts iesniegums par interesi iegādāties nekustamo
īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē, ir lietderīgi turpināt atsavināšanas procesu, piemērojot citu
atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, kas saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta septīto daļu nav mazāka par nosacīto cenu.
Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir pārdošana par
brīvu cenu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 2)
punktu, 3.panta pirmās daļas 2) punktu, 7.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Apstiprināt 2020.gada 6.februāra izsoles protokolu un atzīt 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 nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, 350 m2 platībā,
trešo izsoli par nenotikušu.
2. 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, par brīvu cenu un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto
cenu) 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro) apmērā.
3. Uzdot pašvaldības Kancelejai organizēt nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes
pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu par brīvu cenu, piedāvājot to potenciālajam pircējam,
kurš ir izteicis vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu, nosakot, ka nosacītā cena 7000 EUR
(septiņi tūkstoši euro) ir jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas
dienas.
4. Uzdot pašvaldības juridiskajai nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē,
Asūnes pagastā, Dagdas novadā pirkuma līguma noslēgšanu pēc nosacītās cenas – 7 000
EUR (septiņi tūkstoši euro) samaksas pilnā apmērā.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
12. §
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo A.Gekišs/

Sakarā ar pašvaldībā 12.02.2020. saņemto XX ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 60560040501, kura atrodas Ezernieku pagastā, ņemot vērā to, ka tā nav
nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8)punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Pieteikt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60560040501
(platība ~1,8 ha) Ezernieku pagastā uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.
2. Reģistrēt minēto zemes īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienību uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
6. Pēc īpašuma reģistrēšanas uzsākt atsavināšanas procesu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoli
/Ziņo A.Gekišs/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.14., 17.§, 17.3.p.) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu
„Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.15.,
21.§, 21.3.p.) nekustamais īpašums “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā tika nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena 21 900 EUR (divdesmit viens
tūkstotis deviņi simti euro).
Sakarā ar to, ka noteiktajā termiņā pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu no
pirmpirkuma tiesīgās personas XX netika saņemts, savukārt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 44.panta septītajā daļā noteikts, ka Publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai,
nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā, 2019.gada 13.februāra
nekustamā īpašuma – „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003
0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha
platībā, izsole netika rīkota un ar pašvaldības domes 28.02.2019. lēmumu tika nolemts
pārtraukt nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā atsavināšanas
procesu.
14.01.2020. no pirmpirkuma tiesīgās personas XX tika saņemts iesniegums ar lūgumu
pārtraukt zemes nomas līgumu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 60500030150. Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.janvāra

lēmumu (prot.Nr.2., 25.§) XX ar 01.02.2020. tika izbeigtas zemes nomas tiesības uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 15,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500030150.
Ievērojot to, ka 2018.gada 11.decembrī 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 “Vārnas” un noteica tā vērtību, kā arī ņemot vērā to, ka zemesgabals nav
nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai un nepastāv šķēršļi īpašuma
atsavināšanai, ir lietderīgi turpināt atsavināšanas procesu, piemērojot sākotnējo atsavināšanas
veidu - pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
Ņemot vērā visu augstākminēto, 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: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, kadastra numurs 6050
003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18
ha platībā, izsoli un noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 21 900,- EUR (divdesmit
viens tūkstotis deviņi simti euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ”Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā
izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
3. Izveidot nekustamā īpašuma ”Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas vadītājs;
Jānis STIKUTS – juriskonsults;
Romualda DEMIDA – Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja.
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā „Dagdas
Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lappusēm.
14. §
Par VSPC “Dagda” maksas pakalpojumu cenrādi
/Ziņo O.Golube/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” (turpmāk – VSPC
„Dagda”) iesniegtos grozījumus maksas pakalpojumu cenrāžos, papildinot ar jauniem
pakalpojumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta
g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Apstiprināt VSPC „Dagda” Dienas stacionāra maksas pakalpojumu cenrādi jaunā
redakcijā no 2020.gada 1.marta. /Pielikumā/
2. Apstiprināt VSPC „Dagda” mīksto audu tehnikas maksas pakalpojumu cenrādi jaunā
redakcijā no 2020.gada 1.marta. /Pielikumā/
3. Apstiprināt VSPC „Dagda” rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā
no 2020.gada 1.marta. /Pielikumā/
4. Noteikt, ka ar 2020.gada 1.martu zaudē spēku:
4.1.Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdē apstiprinātais VSPC „Dagda” mīksto audu

tehnikas maksas pakalpojumu cenrādis;
4.2.Dagdas novada domes 17.11.2016. sēdē apstiprinātais VSPC „Dagda” fizioterapijas
maksas pakalpojumu cenrādis;
4.3.Dagdas novada domes 27.09.2018. sēdē apstiprinātais VSPC „Dagda” Dienas stacionāra
maksas pakalpojumu cenrādis.
15. §
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
/Ziņo R.Azins/
15.1.dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 11.februāra lēmumiem par
dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
XX
xx, Asūne
1.
XX
xx, Asūne
2.
XX
xx, Asūne
3.
XX
4.
xx, Dagda
XX
5.
xx, Ezernieki
XX
xx, Šķaune
6.
XX
xx, Šķaune
7.
XX
xx, Šķaune
8.
XX
9.
xx, Andzeļi
XX
xx, Mariampole
10.
XX
xx, Mariampole
11.
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 11 lapām.

Termiņš
uz 6 mēn.
uz 1 gadu
uz 6 mēn.
uz 1 gadu
uz 2 gadiem
uz 2 gadiem
uz 2 gadiem
uz 2 gadiem
uz 2 gadiem
uz 2 gadiem
uz 1 gadu

15.2.dzīvojamās telpas izīrēšana
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 11.februāra lēmumiem par
dzīvojamās platības izīrēšanu, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 2010.gada
28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Dagdas
novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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 :

Izīrēt pašvaldības dzīvokļus personām saskaņā ar sarakstu:
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
XX
1.
xx , Ezernieki
XX
2.
xx, Dagda
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

Līguma
termiņš
uz 1 gadu
uz 1 gadu

16. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčš/
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, 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 :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 01.03.2030. šādiem zemes nomniekiem uz
sekojošām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
Zemes
Administratīvā
Iznomātā platība, iznomātās zemes vienības kadastra
p.k.
nomnieks
teritorija
apzīmējums
XX
1.
Ķepovas pagasts 17,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800040099
XX
2.
Ezernieku pagasts 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560060142
XX
3.
Svariņu pagasts 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60900010277
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
17. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčš/
XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 04.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/95) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.03.2026. uz pašvaldībai
piekrītošo, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās, zemes vienības daļu:
- 1,75 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60920013101.
2. Saglabāt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Izbeigt XX zemes nomas tiesības ar 01.03.2020. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienības

daļu 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 60920013104.
4. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu un zemes vienību precizēšanu.
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.
18. §
Par zemes nomas līguma izmaiņām
/Ziņo A.Streļčš/
XXX Svariņu pagastā
Izskatot XXX iesniegumu (reģistrēts 10.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/114) 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, 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. Samazināt XXX iznomātās zemes platību: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
60900010501 uz 0,10 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60900010502 uz 0,10
ha.
2. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par iznomātās
zemes platības precizēšanu.
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.
19. §
Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
/Ziņo A.Streļčš/
19.1.XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 11.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/123) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.03.2026. uz daļu, t.i. uz 2,5 ha
platībā no pašvaldībai piekrītošās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60920013104.

2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Pilnvarot Šķaunes 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.
19.2.XX Asūnes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.01.2020. Nr.3-1.11.5/20/71) 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.03.2026. uz daļu, t.i. uz 2,0 ha
platībā no pašvaldībai piekrītošās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60460040312.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā (plus PVN).
3. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčš/
XX Ķepovas pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 03.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/93), pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7. un 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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.

2.
3.
4.

Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.03.2026. uz daļu, t.i. uz 0,11 ha
platībā no pašvaldībai piekrītošās, apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
60800041012.
Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā
(plus PVN).
Pilnvarot Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
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 zemes nomas tiesību izbeigšanu
/Ziņo A.Streļčš/
ZS Tingala Ķepovas pagastā
Izskatot ZS “Tingala” īpašnieces XX iesniegumu (reģistrēts 20.02.2020. Nr.31.11.5/20/158), konstatēts:
- ar ZS “Tingala” 03.02.2016. noslēgts zemes nomas līgums uz pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību, kadastra apzīmējums 60800030056, iznomāšanu līdz 31.12.2020.
lauksaimnieciskai darbībai;
- ZS “Tingala” 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, 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. Pārtraukt ZS “Tingala”, reģ. Nr.41501021265, zemes nomas tiesības ar 01.03.2020. uz
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60800030056.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčš/
Andzeļu pagastā
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošās, zemes vienības, kadastra apzīmējums
60440060159, platība sastāda 2,7 ha;
- tā nav kadastrāli uzmērīta un atrodas pašvaldības nekustamā īpašuma “Natālijas”, kadastra
Nr.6044 005 0204, sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta 17.punktu un Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 10.04.2012.
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, 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. Piekrist pašvaldības nekustamā īpašuma “Natālijas”, kadastra Nr.60440050204
sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60440060159.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”Ķīši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 60440060159.

3. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā
uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčš/
“XX”, Dagdas pagastā
Izskatot zemes tiesiskā valdītāja XX iesniegumu (reģistrēts 10.02.2020. Nr.31.11.5/20/119), pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta
2.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu ”XX” nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.xxx Dagdas pagastā.
2. 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.
24. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo A.Streļčš/
24.1.nekustamā īpašuma “XX” sadalei Bērziņu pagastā
Izskatot SIA "IRI Investments Latvia" pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts
04.02.2020. Nr.9-4.1/20/1) par nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi,
konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „XX” sastāvā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi
atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu 2,75 ha platībā;
- plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un pēc atdalīšanas atlikušajam
zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, Dagdas novada Bērziņu pagastā
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 2,75 ha un 12,55 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.
24.2.nekustamā īpašuma “XX” savstarpējo robežu grozīšanai Svariņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 21.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/166) par nekustamā
īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi, konstatēts:
- zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju blakus esošo zemes vienību, kadastra
apzīmējumi xxx un xxx, savstarpējās robežas grozīšanai un platību izmaiņai, ar mērķi
izveidot 1,5 ha lielu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu xxxlauksaimnieciskām
vajadzībām un ēku uzturēšanai un izveidot 0,9 ha lielu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu xxx mežsaimnieciskām vajadzībām, neveidojot jaunu zemes vienību;
- plānotie zemes lietošanas mērķi zemes gabaliem pēc savstarpējās robežas grozīšanas zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un zeme - uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra Nr.xxx, sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem xxx un xxx, savstarpējās robežas grozīšanai un platību
izmaiņai Dagdas novada Svariņu pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, izveidojot zemes vienību 1,5 ha platībā
(vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas) ar kadastra apzīmējumu
xxx, un izveidojot zemes vienību 0,9 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc
kadastrālās uzmērīšanas) ar kadastra apzīmējumu xxx, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, precizējot 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.
25. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/Ziņo A.Streļčš/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem, 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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:

ZIP izstrādātājs

Nr.
p.k.

Īpašuma
nosaukums

„XX”
(Bērziņu pagastā)
2.
SIA “Latvijasmernieks.lv”
“XX” (Asūnes
pagastā)
3.
SIA “Latvijasmernieks.lv”
“XX”
(Andzeļu pagastā)
4.
SIA “Latvijasmernieks.lv”
“XX”
(Konstantinovas
pagastā)
5.
SIA “Latvijasmernieks.lv”
“XX”
“XX”, xxx - 2,0
(Andrupenes
“XX”, xxx - 13,3
pagastā)
6.
Andulis Vāvers
“XX”
“XX”, xxx - 6,1
(Andrupenes
“XX”, xxx - 10,4
pagastā)
“XX”, xxx - 0,6
7.
SIA "Mērniecības
“XX”
xxx - 0,7534
risinājumi Latgale"
(Konstantinovas
“XX”, xxx - 0,5371
pagastā)
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.
1.

SIA “Latvijasmernieks.lv”

Zemes vienība pēc sadales
( nosaukums, kadastra apzīmējums,
platība ha)
„XX”, xxx - 2,5
„XX”, xxx3 - 6,1
“XX”, xxx3 - 7,7
“xx”, xxx - 12,7
“XX”, xxx - 8,6
“XX”, xxx - 5,7
“XX”, xxx - 3,5
“XX”, xxx - 2,9

Izgāja deputāte V.Nipere.
26. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
/Ziņo A.Streļčš/
26.1.pašvaldībai piederošām zemes vienībām
Sakarā ar konstatēto, NĪVKIS teksta datu neatbilstību faktiskajam zemes vienību
stāvoklim dabā, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, 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:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: no - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), sekojošām zemes vienībām:
Nr.
p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administratīvā teritorija
Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Andzeļu pagasts
Andzeļu pagasts
Bērziņu pagasts

Zemes vienības kadastra
apzīmējums
60420010098
60420020077
60440030045
60440050266
60440070030
60500030266

Platība,
ha
8,5
35,7
7,6
4,9
7,8
1,5

7.
Bērziņu pagasts
60500040410
8.
Dagdas pagasts
60540042268
9.
Ezernieku pagasts
60560040373
10.
Ķepovas pagasts
60800010115
11.
Ķepovas pagasts
60800030075
12.
Ķepovas pagasts
60800040088
13.
Svariņu pagasts
60900020124
14.
Šķaunes pagasts
60920020061
15.
Šķaunes pagasts
60920040100
16.
Šķaunes pagasts
60920040109
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

3,45
0,6
12,4
4,83
4,3
15,7
1,8
6,7
31,0
12,9

26.2.pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām
Sakarā ar konstatēto, NĪVKIS teksta datu neatbilstību faktiskajam zemes vienību
stāvoklim dabā, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, 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:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420110090, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no - 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), uz – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.3.rezerves fonda zemes vienībām
Sakarā ar konstatēto, NĪVKIS teksta datu neatbilstību faktiskajam zemes vienību
stāvoklim dabā, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, 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. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60090010355, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901), uz – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60090020405, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no - 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), uz –
komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801).
3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60090020466, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu

zemes nodalījuma joslā (kods 1101), uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.4.“XX” Andrupenes pagasts
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 03.02.2020. Nr.3-1.11.5/20/92)
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai, konstatēts:
- īpašnieks lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves uz lauksaimniecisko darbību, sakarā ar īpašuma izmantošanu lauksaimnieciskā
ražošanā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7. un 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, 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. Zemes vienībai “XX” 1,63 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu xxx, mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: no - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.5.“XX” Andrupenes pagasts
Izskatot zemes īpašnieka XX iesniegumu (reģistrēts 21.02.2019. Nr.3-1.11.5/20/165)
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa daļēju maiņu zemes vienībai „XX” ar kadastra
apzīmējumu xxx Andrupenes pagastā, konstatēts:
- ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana;
- uzmērītā platība sastāda 0,1825 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” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, 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. 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 0,1825 ha.
2. Atlikušajai platībai saglabāt iepriekš noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
3. 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 deputāte V.Nipere.
27. §
Par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai
/Ziņo A.Streļčš/
27.1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60900020068 Svariņu pagastā
Konstatēts:
- Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums, kadastra Nr. 6090 002 0107,
sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900020068, 3,39 ha platībā,
atbilstoši Dagdas novada pašvaldības 30.01.2013. lēmumam tika ieskaitīts rezerves zemes
fondā.
- Zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts, tam 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” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6090 002 0107, sastāvošs no 1 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60900020068, piekrīt pašvaldībai.
2. Piešķirt īpašuma nosaukumu ”Spiļi” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6090 002
0107.
3. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju zemesgrāmatā uz
Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420040438 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem, zemes vienība 0,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420040438, atrodas nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 60420040522 sastāvā, atbilstoši
Dagdas novada pašvaldības 10.02.2010. lēmumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
60420040438 tika ieskaitīta rezerves zemes fondā un tai tika piešķirts “starpgabala”
statuss.
- Zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, tam nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420040438, piekrīt pašvaldībai.
2. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60420040438 no nekustamā īpašuma,
kadastra Nr. 60420040522, izveidojot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
”Vējkalniņi”.
3. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju zemesgrāmatā uz

Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
27.3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60420010137 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
- Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums “Dienvidi”, kadastra Nr. 6042
001 0137, sastāvošs no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420010137, 1,26 ha
platībā, atbilstoši Dagdas novada pašvaldības 30.01.2013. lēmumam tika ieskaitīts
rezerves zemes fondā.
- Zemes īpašums ir kadastrāli uzmērīts.
- 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,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Dienvidi”, kadastra Nr.6042 001 0137, sastāvošs no 1
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420010137, piekrīt pašvaldībai.
2. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju zemesgrāmatā uz
Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par piešķirtās adreses maiņu
/Ziņo A.Streļčš/
Ezernieku pagastā
Dagdas novada pašvaldībā saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums
(reģistrēts 20.01.2018. Nr.3-1.5.10/20/77) par adreses maiņu. Sakarā ar to, ka iepriekš
piešķirtā adrese zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560040088 neatbilst Ministru
kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” (gramatiski
kļūdains pieraksts), VZD lūdz izvērtēt jautājumu par piešķirtās adreses precizēšanu Adrešu
reģistrā.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
30.punktam,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Mainīt iepriekš piešķirto adresi: "Majpuķītes", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov.,
LV-5692, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60560040088 un uz tās esošām būvēm
uz: "Maijpuķītes", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

29. §
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu
/Ziņo A.Streļčš/
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, 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. Papildināt neiznomātu pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai, ar sekojošām zemes
vienībām:
Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iznomājamā
platība, ha

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Andrupenes pagasts

60420070204

1,6

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

60420040518

0,8 (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020051

1,3 (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020052

0,38 (daļa no z.g)

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020157

1,3 (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020276

0,10

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Andrupenes pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Andzeļu pagasts

60440060159

2,7

151.63

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10. Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11. Ezernieku pagasts

60560020098

4,0 (daļa no z.g)

224.64

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12. Ezernieku pagasts

60560020099

1,2 (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13. Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14. Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15. Svariņu pagasts

60900010278

0,5

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.
4.
5.
6.

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 13.03.2020.
30. §
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/Ziņo A.Streļčs/

XX Dagdas pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 27.02.2020. Nr.6-9.4/20/190) par zemes nodošanu
īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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. Nodot XX īpašumā bez atlīdzības 723/11599 domājamās daļas no zemes gabala “XX” ar
kadastra apzīmējumu xxx XX, Dagdas pagastā dzīvokļa Nr.X uzturēšanai, kas ir XX
īpašumā saskaņā ar 1993.gada 19.augusta Vienošanos starp paju sabiedrību “Brīvība” un
XX. Zemes gabala platība ir 1,01 ha.
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. 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 nodokļa parāda piedziņu
/Ziņo J.Pauliņa/
par nekustamo īpašumu “Romis”
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 Kristīnes Melderes
2020.gada 26.februāra pieprasījumu Nr.02203/024/2020-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par
nekustamā īpašuma “Romis”, Šķaunē, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs
6092 006 0400, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu
parāda piedziņu,
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, 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:
Piedzīt no SIA ROMIS UN COM, reģistrācijas Nr.55902000601, nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu par zemi un ēkām 1213,81 EUR (913,16 EUR – nesamaksātā
nodokļa summa un 300,65 EUR – nokavējuma nauda uz 27.02.2020.) apmērā par SIA
ROMIS UN COM piederošo nekustamo īpašumu īpašuma “Romis”, Šķaunē, Šķaunes
pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 006 0400, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Sēde slēgta plkst. 15 : 55.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja
Protokols parakstīts 2020.gada 28.februārī

M.Badūne

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.4., 1.§)

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķins (pēc naudas plūsmas 2019.gadā)
pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2020.
(saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem")
Vispārējās izglītības iestādes

Nr.

EKK

1

2

1. 1000
1.1.

1.2.

2.2.

ATLĪDZĪBA:
atalgojumi (izņemot mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas un naudas balvas
(EKK 1148), un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170))

1200

darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI no
prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem
labumiem un maksājumiem (EKK 1170))

2100

PRECES UN PAKALPOJUMI:
mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
(izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba
braucienus (EKK 2120))

2200

pakalpojumu samaksa

2210

izdevumi par sakaru pakalpojumiem

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230
2240

2.3.

3

1100

2. 2000
2.1.

Pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi 2019.gadā*1 (EUR):

dažādi pakalpojumi (izņemot izdevumus par transporta pakalpojumiem (EKK
2233))
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu
(EKK 5250))

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260

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

2300

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

2310

izdevumi par dažādām precēm un inventāru

Pirmsskolas izglītības iestādes

Dagdas
vidusskola

Ezernieku
vidusskola

Andrupenes
pamatskola

Asūnes
sākumskola

Šķaunes
sākumskola

Dagdas PII
"Saulīte"

Andrupenes PII
"Avotiņš"

4

5

6

7

8

9

10

213 530,24

144 597,88

40 274,33

39 583,55

38 072,46

314 400,82

66 820,96

171 186,08

114 234,26

31 923,56

31 908,07

30 505,42

249 801,26

52 772,21

42 344,16

30 363,62

8 350,77

7 675,48

7 567,04

64 599,56

14 048,75

128 607,92

74 411,45

16 969,96

9 220,50

12 321,77

68 154,55

10 177,82

1 202,30

563,61

325,70

6,00

0,00

144,85

0,00

76 660,51

35 515,33

9 453,38

6 144,79

5 210,66

44 357,41

5 397,47

1 281,58

1 048,82

453,31

32,19

1,75

775,99

44,49

64 016,53

15 534,68

6 649,58

4 306,34

3 907,49

39 274,21

4 171,17

3 009,17

2 569,13

555,17

128,10

515,85

1 241,82

216,85

5 509,35

16 104,40

1 683,40

1 242,56

785,57

3 014,63

964,96

1 855,56

0,00

111,92

435,60

0,00

0,00

0,00

988,32

258,30

0,00

0,00

0,00

50,76

0,00

50 240,32
17 183,34

38 236,03
11 850,59

7 141,88
1 332,95

3 004,92
1 021,76

7 111,11
939,10

23 652,29
9 535,29

4 780,35
1 432,58

2320
2340

2.4.

2350

iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2360

valsts un pašvaldību aprūpē, apgāde un dienestā (amatā) esošo personu
uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363) pirmsskolas izglītības
iestādēs, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestādēs
2
no 5.klases)) *

2370

mācību līdzekļi un materiāli

2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA:

3. 5000
3.1.

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

5233

Bibliotēku krājumi

IZDEVUMI KOPĀ (EUR):

1-

*
*2 -

0,00

10 192,02

245,39

0,00

4 479,06

27,00

0,00

495,70

60,50

0,00

0,00

22,40

250,06

26,25

18 372,29

11 553,15

2 987,53

793,91

481,30

13 555,86

3 321,52

13 812,34

4 414,78

2 244,31

1 189,25

1 189,25

0,00

0,00

376,65

164,99

331,70

0,00

0,00

284,08

0,00

504,79

96,48

49,00

64,79

0,00

0,00

0,00

288,90

244,53

91,89

0,00

0,00

0,00

0,00

288,90

244,53

91,89

0,00

0,00

0,00

0,00

342 427,06

219 253,86

57 336,18

48 804,05

50 394,23

382 555,37

76 998,78

Skolēnu / audzēkņu skaits uz 01.01.2020.:

360

174

54

24

25

154

33

Izmaksas uz vienu audzēkni gadā (EUR):

951,19

1 260,08

1 061,78

2 033,50

2 015,77

2 484,13

2 333,30

Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2020. (EUR):

79,27

105,01

88,48

169,46

167,98

207,01

194,44

Izglītības iestāžu izdevumos iekļaujami izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi, izņemot valsts budžeta finansējumu un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.
Izglītības iestāžu izdevumos iekļauti izglītības iestādes tekošajā saimnieciskajā gadā plānotie ēdināšanas izdevumi izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1.- 4. klasē.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Trūlis

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.4, 13.§)

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”,
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama Dagdas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kura
īpašuma tiesības reģistrētas Bērziņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000583426 ar
kadastra numuru 6050 003 0364, izsole.
1.2. Izsoles rīkošanas pamats – Dagdas novada pašvaldības domes 27.02.2020. sēdes lēmums
„Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnas, Bērziņu pagastā izsoli” (prot.Nr.4, 13.§).
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 2020. gada 7.aprīlī plkst. 14:00.
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 pārdots Dagdas novada pašvaldības nekustamais
īpašums Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6050 003 0364, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 – 15,18 ha platībā.
3.2. Ar informāciju par izsoles priekšmeta 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 2020.gada 3.aprīlī, 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 izsoles objekta apskati dabā var veikt patstāvīgi.
3.4. Izsoles sākumcena nekustamajam īpašumam tiek noteikta 21 900 EUR (divdesmit viens
tūkstotis deviņi simti euro) apmērā.
3.5. Izsoles solis tiek noteikts 250 EUR (divi simti piecdesmit euro).
4. NODROŠINĀJUMS
4.1. Solīšanā var piedalīties pēc nodrošinājuma naudas 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 iemaksa Dagdas
novada pašvaldības norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim plkst. 17.00.
4.3. Maksājuma uzdevumā par nodrošinājuma iemaksu Dagdas novada pašvaldības norēķinu
kontā obligāti jānorāda maksājuma mērķis (nodrošinājuma nauda) ar atsauci uz īpašuma
Vārnas izsoli.
4.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis īpašumu, nodrošinājuma naudu ieskaita nosolītās
summas apmaksā.
4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri īpašumu nav nosolījuši, nodrošinājuma naudu atmaksā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas.
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
2020.gada 7.aprīlim plkst. 13:30, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV5674, darba dienās no plkst. 8.00–12:00, un no plkst. 13.00–17:00 (piektdienās līdz
plkst.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 samaksu vai kvīts par
nodrošinājuma naudas 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 samaksu vai kvīts par
nodrošinājuma naudas 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;
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 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:
2

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 nodrošinājuma 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
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.
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 mantu, par to attiecīgi
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ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt turpināta, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš
iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.6.10. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5
(piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas.
7. ĪPAŠUMA PIRKŠANAS NOSACĪJUMI
7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašuma nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās
personas starpniecību septiņu dienu laikā saņem rēķinu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
7.2. Izsoles uzvarētājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētā rēķina
saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par īpašuma pirkšanu Dagdas novada pašvaldības
kontā.
7.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis īpašumu un veicis visus maksājumus,
trīsdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 9.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas
kārtējā domes sēdē izsniegs parakstīšanai īpašuma pirkuma līgumu.
7.4. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā un
kārtībā nav norēķinājies, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 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 īpašumu
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;
8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus
vai gaitu;
8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, nav parakstījis īpašumu 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 īpašumu 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
īpašuma izsoli vai par citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto
atsavināšanas veidu.
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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 priekšsēdētājs

A.Trūlis
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1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā
izsoles noteikumiem

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

___________________________________________________
(personas kods / reģistrācijas Nr.)

___________________________________________________
(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsolei
Vēlos pieteikties uz nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagasts, Dagdas
novads, atklātu izsoli ar augšupejošu soli.

Pievienotie dokumenti:






nodrošinājuma naudas iemaksu apliecinošs dokuments;
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

20___.gada __. _______________
____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
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2.pielikums
Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā
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, 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, 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, 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 „Vārnas”
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā
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 „Vārnas”,
Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsolē,
kas notiks 2020.gada 7.aprīlī, plkst. 14.00.
Objekta nosacītā sākumcena - 21 900 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi
simti euro).

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________.

Izsoles organizētāja pārstāvis

_____________________________

20___.gada __. _______________
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Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.4., 14.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
MĪKSTO AUDU TEHNIKAS (MAT) MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2020.gada 1.marta
Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

Cena
(EURO)

MAT bērniem līdz 14 gadu vecumam

1.

Kakla un apkakles zonas MAT (C2-Th7)

5,20

2.

Rokas un pleca zonas MAT

4,40

3.

Muguras kakla un krūšu daļas MAT

5,20

4.

Muguras krūšu un jostas-krustu daļas MAT

5,20

5.

Muguras krūšu daļas MAT

3,90

6.

Muguras MAT (C2-S5)

7,70

7.

Muguras jostas-krustu daļas MAT

3,90

8.

Kājas un gūžas zonas MAT

5,20

9.

Krūšu kurvja MAT

6,60

10.

Vēdera MAT

2,20

11.

Rokas MAT līdz pleca locītavai

3,30

12.

Kājas MAT līdz gūžas locītavai

4,40

13.

Vispārējā MAT pediatrijā līdz 1.gada vecumam

5,00

MAT pusaudžiem no 14 gadu vecuma un
pieaugušajiem
14.

Kakla un apkakles zonas MAT (C2-Th7)

8,20

15.

Rokas un pleca zonas MAT

7,00

16.

Muguras kakla un krūšu daļas MAT

8,00

17.

Muguras krūšu un jostas-krustu daļas MAT

8,00

18.

Muguras krūšu daļas MAT

6,20

19.

Muguras MAT (C2-S5)

12,60

20.

Muguras jostas-krustu daļas MAT

6,20

21.

Kājas un gūžas zonas MAT

8,30

22.

Krūšu kurvja MAT

10,30

23.

Vēdera MAT

4,10

24.

Rokas MAT līdz pleca locītavai

5,20

25.

Kājas MAT līdz gūžas locītavai

7,30

Iestādes vadītājs

A. Badūns

Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.4., 14.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA””
REHABILITĀCIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2020.gada 1.marta
Nr.
p.k.

1.

Manipulācijas nosaukums

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa
noteikšana, rehabilitācijas programmas sastādīšana (bez
ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma) pieaugušajiem

Cena
(EURO)

15,00

2.

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa
noteikšana, rehabilitācijas programmas sastādīšana bērniem līdz
14 gadu vecumam (bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista
nosūtījuma)

9,00

3.

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa
noteikšana, rehabilitācijas programmas sastādīšana bērniem no
14-18 gadu vecumam (bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista
nosūtījuma)

11,00

4.

Pacienta atkārtota izmeklēšana pēc nepieciešamības mēneša
laikā

6,00

5.

Pacienta vai pacienta piederīgo apmācība vienu reizi ārstēšanas
kursa laikā

12,00

6.

Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini līdz 6 mēnešu
vecumam ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu
sistēmas bojājumiem 20 minūtes

6,50

7.

Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini pēc 6 mēnešu vecuma
ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas
bojājumiem 30 minūtes

9,00

8.

Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t.sk. ar
muguras smadzeņu bojājumiem 60 minūtes.

14,65

9.

Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t.sk. ar
muguras smadzeņu bojājumiem 30 minūtes.

7,32

10. Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar balsta kustību
sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām 60 minūtes

14,00

11. Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar balsta kustību
sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām 30 minūtes

7,00

12. Fizioterapeita darbs ar pacientiem ar balsta kustību sistēmas un
perifērās nervu sistēmas saslimšanām, grupā 3-6 pacienti par
katru pacientu grupā 30 minūtes

2,20

13. Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu pēc ķirurģiskas
ārstēšanas 30 minūtes

5,00-8,00

14. Individuāls fizioterapeita darbs ar pulmonoloģisku pacientu 30
minūtes

8,20

15. Fizioterapeita darbs ar pulmonoloģiskiem pacientiem, grupā 3-6
pacienti par katru pacientu grupā 30 minūtes

2,00

16. Kinezioloģiska teipošana ar teipu līdz 25 cm

3,00

17. Kinezioloģiska teipošana ar teipu 25-50 cm

5,00

18. Kinezioloģiska teipošana ar teipu 50-75 cm

7,00

19. Kinezioloģiska teipošana ar teipu 75-100 cm

9,00

20. Kinezioloģiska teipošana ar pacienta personīgo teipu

2,50

Iestādes vadītājs

A. Badūns

Dagdas novada pašvaldības iestāde
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA”
Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674
tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.4., 14.§)

PI ,,VSPC ,,DAGDA”
DIENAS STACIONĀRA MAKSAS PAKALPOJUMI
no 2020.gada 1.marta
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena
(EURO)

1.

Pacienta izmitināšana par diennakti
(bez ēdināšanas)

2,00

2.

Pacienta ēdināšana (trīs reizes dienā)

5,00

3.

Pacienta ēdināšana (pusdienas)

3,00

4.

Aprūpētāja pakalpojumi diennaktī (pacientiem ar Bartela
indeksu 5)

5,00

5.

Ārstēšana dienas stacionārā bez ārsta nosūtījuma
(atbildīgais par ārstēšanas procesu – dienas stacionāra
ārsts)

25,00

Iestādes vadītājs

A. Badūns

