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. 17

2020.gada 26.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15:00
(attālināti - balsošana DVS Namejs, videokonference TEAM platformā).
Sēde atklāta plkst. 15:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
13 deputāti: Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Raimonds Nipers, Juris
Kavuns, Olga Golube, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis,
Irēna Gžibovska, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
-

Edgars Tjarve, pašvaldības izpilddirektors;
Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Ligita Nagļa, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Andris Badūns, VSPC “Dagda” vadītājs;
Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja;
Jānis Stikuts, juriskonsults;
Ainārs Streļčs, zemes lietu speciālists.

Nepiedalās –
2 deputāti: Vija Nipere (personīgo apstākļu dēļ), Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ) .
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par sēdes darba kārtību.
Par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037.
gadam un attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu.
Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu.
Par līdzfinansējumu Latgales reģiona tūrisma attīstības veicināšanai 2021.gadā.
Par projekta “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu.
Par pašvaldības kalendāra 2021.gadam maksu.
Par informatīvā izdevuma "Dagdas Novada Ziņas" izslēgšanu no masu informācijas
līdzekļu reģistra.

Par katlumājas Brīvības ielā 29, Dagdā nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Dagdas
komunālā saimniecība”.
9. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Dilanis T”.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sniegi, Konstantinovas pagastā atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules, Andrupenes pagastā izsoli.
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6050 006 0065, Bērziņu pagastā
reģistrēšanu un novērtēšanu.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6044 006 0147, Andzeļu pagastā
reģistrēšanu un novērtēšanu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 004 0364, Andrupenes pagastā
reģistrēšanu un novērtēšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 006 0007, Andrupenes pagastā
reģistrēšanu un novērtēšanu.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6042 006 0075, Andrupenes pagastā
reģistrēšanu un novērtēšanu.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Viktornieki, Svariņu pagastā atsavināšanu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mežāres, Šķaunes pagastā atsavināšanu.
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
23. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
24. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
25. Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību
vajadzībām.
26. Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu.
27. Par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu.
28. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu.
29. Par Dagdas novada domes 30.07.2020. lēmuma “Par nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi” 20.2.p. atcelšanu.
30. Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā.
31. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
32. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
34. Par rezerves fonda zemes vienību piekritību.
35. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
36. Par neiznomāto zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.
8.

1. §
Par sēdes darba kārtību
/Ziņo A.Trūlis/
Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina Dagdas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes
darba kārtību papildināt ar 2 jautājumiem:
-

Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu.
Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, O.Golube, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, A.Trūlis, I.Plesņa,
A.Plotka, A.Viškurs, P.Tukišs, S.Viškure, J.Kavuns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers),
Dagdas novada dome NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā ierosinātos jautājumus:
37. Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu.
38. Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu.
2. §
Par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037.
gadam un attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu
/Ziņo L.Nagļa/








Pamatojoties uz:
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu,
Teritorijas plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22. pantu,
MK noteikumu 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2. pantu, 3.1. nodaļu, 3.2. nodaļu un 66. pantu,
Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība”,
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”,
VARAM 2020. gada “Metodiku 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”,
Aglonas novada domes 28.10.2020. rīkojumu Nr. 2-1.2/43, Dagdas novada pašvaldības
27.10.2020. apliecinājumu Nr. 7-6.2/20/944,

atklāti balsojot: „par” – 8 (I.Gžibovska, O.Golube, A.Gžibovskis, A.Trūlis, S.Viškure,
A.Viškurs, V.Stikuts, I.Plesņa), „pret” – 1 (P.Tukišs), „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās –
2 (R.Azins, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam izstrādi
(turpmāk - Stratēģija), kurā tiek noteikts jaunā novada ilgtermiņa attīstības redzējums,
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
2. Sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi (turpmāk –
Programma), kurā tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Krāslavas novada
administratīvajā teritorijā.
3. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes darba uzdevumu ar izstrādes termiņiem
(1. pielikums).
4. Izveidot Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupu no Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novada pašvaldību pārstāvjiem.

5. Deleģēt darbam Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupā sekojošus pārstāvjus
no Dagdas novada pašvaldības:
5.1.Aivars Trūlis- Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
5.2.Sandra Viškure- Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece;
5.3.Raitis Azins- Dagdas novada pašvaldības domes deputāts.
6. Izveidot sekojošas Stratēģijas un Programmas izstrādes nozaru darba grupas no Krāslavas,
Dagdas un Aglonas novada pašvaldību pārstāvjiem:
6.1.Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa;
6.2.Izglītības, sporta un kultūras darba grupa;
6.3.Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa;
6.4.Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
6.5.Vides jautājumu darba grupa.
7. Deleģēt darbam sekojošus pārstāvjus no Dagdas novada pašvaldības Stratēģijas un
Programmas izstrādes nozaru darba grupās:
7.1.Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupā:
7.1.1. Raimonds Nipers- Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
7.1.2. Aivars Plotka- Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
7.1.3. Ināra Tukiša - Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja;
7.1.4. Ligita Nagļa- Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja;
7.1.5. Artjoms Gekišs - Dagdas novada Būvvaldes būvinspektora palīgs.
7.2.Izglītības, sporta un kultūras darba grupā:
7.2.1. Inese Plesņa- Dagdas novada pašvaldības domes deputāte;
7.2.2. Regīna Pauliņa- Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
7.2.3. Vija Gekiša- Dagdas vidusskolas direktore;
7.2.4. Aina Odiņeca- Dagdas novada Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja;
7.2.5. Aivars Bačkurs- Jauniešu biedrības “Dagne” valdes priekšsēdētājs.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.

Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupā;
Olga Golube- Dagdas novada pašvaldības domes deputāte;
Irēna Gžibovska- Dagdas novada pašvaldības domes deputāte;
Andris Badūns- Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājs;
Elita Trūle- Dagdas novada sociālā dienesta vadītāja;
Jānis Platacis- Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.

Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupā:
Sandra Viškure- Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece;
Edgars Tjarve- Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors;
Aivars Klismets- Dagdas novada Būvvaldes vadītājs;
Ainārs Streļčs- Dagdas novada pašvaldības zemes lietu speciālists;
Ligita Nagļa- Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja.

7.5.Vides jautājumu darba grupā:
7.5.1. Pēteris Tukišs- Dagdas novada pašvaldības domes deputāts;
7.5.2. Edgars Tjarve- Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors;
7.5.3. Alla Kalniņa- SIA “Dagdas komunālās saimniecība” valdes locekle;
7.5.4. Viktors Kiselevskis- Dagdas novada pašvaldības vides inženieris;

7.5.5. Žanna Aišpure- Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes
vadītāja.
8. Lēmumu par Programmas un Stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Krāslavas novada
domei, Latgales plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā
(TAPIS).
9. Paziņojumu par Programmas un Stratēģijas uzsākšanu, sadarbībā ar Krāslavas novada
domi, publicēt pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.
10. Lēmuma izpildes kontroli veikt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. §
Par VSPC “Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta
pakalpojuma maksu
/Ziņo A.Badūns/
Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” iesniegto sociālās
aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2021.gadam, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (I.Plesņa, I.Gžibovska, A.Gžibovskis, P.Tukišs, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, S.Viškure, A.Viškurs, V.Stikuts), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Azins, A.Trūlis),
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs
“Dagda”” (turpmāk – VSPC “Dagda”) sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta
pakalpojuma izmaksas no 2021.gada 1.janvāra vienai personai :
1.1. 550,00 EUR mēnesī un vidēji dienā 18,08 EUR, personām, kuras deklarētas Dagdas
novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 (vienu) gadu pirms iestāšanās VSPC
“Dagda”;
1.2. 600,00 EUR mēnesī un vidēji dienā 19,73 EUR, personām, kuras nav deklarētas
Dagdas novada administratīvajā teritorijā vai deklarētas Dagdas novada administratīvajā
teritorijā mazāk par 1 (vienu) gadu pirms iestāšanās VSPC “Dagda”.
2. Paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā dotāciju VSPC “Dagda” 50 EUR mēnesī par
katru šī lēmuma 1.1. punktā noteikto personu, kura saņem sociālās aprūpes nodaļas vai
pansionāta pakalpojumu.
3. Ar 01.01.2021. atzīt par spēku zaudējušu Dagdas novada domes 31.01.2019. lēmumu “Par
VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta pakalpojuma maksu” (protokols
Nr.1, 9.§).
Pielikumā: Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme.
4. §
Par līdzfinansējumu Latgales reģiona tūrisma attīstības veicināšanai 2021.gadā
/Ziņo I.Tukiša/
Sakarā ar biedrības “Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme””, reģ.
Nr.40008077324, aicinājumu paredzēt līdzfinansējumu Latgales reģiona tūrisma attīstības
veicināšanai 2021.gadam, kā arī lai turpinātu Dagdas novada tūrisma nozares popularizēšanu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (I.Plesņa, I.Gžibovska, V.Stikuts, R.Azins, P.Tukišs, A.Gžibovksis,
O.Golube, A.Viškurs, A.Trūlis, S.Viškure), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, J.Kavuns),
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Atbalstīt dalību Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” organizētajās tūrismu
veicinošajās aktivitātēs 2021.gadā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1004 EUR
(viens tūkstotis četri euro) apmērā.
2. Finanšu nodaļai, plānojot pašvaldības budžetu 2021.gadam, paredzēt lēmuma 1.punktā
minēto līdzfinansējumu.
3. Slēgt līgumu ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju “Ezerzeme” par tūrisma aktivitāšu
līdzfinansēšanu 2021.gadā.
5. §
Par projekta “Mana zeme skaistā” līdzfinansēšanu
/Ziņo I.Tukiša/
Izskatījusi nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks”, reģ. Nr. 40008191808,
aicinājumu finansiāli atbalstīt Dagdas novada skolēnu dalību projektā “Mana zeme skaistā”,
lai veicinātu to iesaistīšanu radošās aktivitātēs, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27) punktu, saskaņā ar pašvaldības 21.12.2015. noteikumiem “Par
Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un
reliģiskām organizācijām”,
atklāti balsojot: „par” – 11 (O.Golube, I.Plesņa, I.Gžibovska, P.Tukišs, A.Gžibovskis,
V.Stikuts, S.Viškure, J.Kavuns, A.Trūlis, A.Viškurs, R.Azins), „pret” – nav, „atturas” – 2
(A.Plotka, R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” līdzfinansējumu 500 EUR (pieci
sitmi euro) Dagdas novada skolēnu dalībai projektā “Mana zeme skaistā” no 2020.gada
budžeta sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija; citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi”
(kods 08.400) plānotajiem līdzekļiem.
2. Slēgt līgumu ar nodibinājumu “Zinātnes un inovāciju parks” par lēmuma 1.punktā minētā
projekta līdzfinansēšanu.
6. §
Par Dagdas novada kalendāra 2021.gadam maksu
/Ziņo I.Tukiša/
Lai nodrošinātu iespēju iegādāties Dagdas novada kalendāru 2021.gadam, ņemot vērā
kalendāra iegādes un pārdošanas izmaksas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, P.Tukišs, A.Plotka, I.Plesņa, S.Viškure, A.Trūlis,
A.Gžibovskis, A.Viškurs, J.Kavuns, V.Stikuts, R.Azins, O.Golube), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Dagdas novada kalendāru 2021.gadam:
Preces nosaukums

Dagdas novada kalendārs
2021.gadam

Vienas vienības
cena EUR
(bez PVN)

PVN (21%)

Cena EUR
(ar PVN)

2,07

0,43

2,50

2. Noteikt, ka Dagdas novada kalendāri 2021.gadam tiek nodoti Dagdas Tūrisma
informācijas centram un ir pieejami iegādei no 01.12.2020.
7. §
Par masu informācijas līdzekļa Dagdas Novada Ziņas izslēgšanu
no Masu informācijas līdzekļu reģistra
/Ziņo J.Stikuts/
2020.gada 5.novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem”, ar kuriem likuma pārejas noteikumu 3.punktā noteikts, ka
Pašvaldības un to iestādes līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz pieteikumu Uzņēmumu
reģistram par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra.
Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” reģistrēts
Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā 2013.gada 19.decembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” pārejas
noteikumu 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt Dagdas novada pašvaldības informatīvo izdevumu “Dagdas Novada Ziņas”, reģ.
Nr. 000740236, kā masu informācijas līdzekli no masu informācijas līdzekļu reģistra un
izbeigt masu informācijas līdzekļa darbību.
2. Turpināt izdot informatīvo izdevumu “Dagdas Novada Ziņas” atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 14.1 pantam.
3. Apstiprināt izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nolikumu jaunā redakcijā. /Pielikumā/
4. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus informatīvā
izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra masu informācijas
līdzekļu reģistra.

8. §
Par katlumājas Brīvības ielā 29, Dagdā nomas līguma pagarināšanu
ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
/Ziņo J.Stikuts/
Dagdas novada pašvaldībā 2020.gada 6.novembrī saņemts SIA “Dagdas komunālā
saimniecība” iesniegums (reģ. Nr. 3-1.5.7/20/1549), kurā ir lūgts pagarināt 2013.gada
19.jūlija nomas līgumu Nr. DNP/4-1.6/13/26 par katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā, Dagdas
novadā, nomu.
Dagdas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā
nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas
līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad
nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nomas objekts (katlu māja Brīvības ielā 29,
Dagdā) tiek iznomāta no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1) daļas izrietošo pašvaldības
autonomo funkciju izpildei (siltumapgādes nodrošināšanai).
Pamatojoties uz minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 19.07.2013. noslēgto katlumājas
Brīvības ielā 29, Dagdā nomas līgumu Nr. DNP/4-1.6/13/26 līdz 2025.gada
31.decembrim.
2. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu.
3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par līguma
termiņa pagarināšanu.
4. Lēmumu nosūtīt elektroniski SIA “Dagdas komunālā saimniecība”.
9. §
Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru
/Ziņo J.Stikuts/
Dagdas novada pašvaldībā saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras paziņojums par
vēlmi turpināt nomāt telpas Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vajadzībām esošajās
telpās Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kopējo nomājamo telpu platību 48,10 m2 un nomas
termiņu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.
2015. gada 23.novembrī Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu Nr. DNP/41.6/15/25 par nedzīvojamo telpu nomu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomu ar Nodarbinātības
valsts aģentūru līdz 2020.gada 31.decembrim.
Dagdas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā
nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas
līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad
nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” Dagdas novada pašvaldība ir apstiprinājusi nomas
maksas aprēķinu augstākminētajām telpām, kas sastāda 3,50 EUR/ m2 , bez PVN, mēnesī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Nodarbinātības valsts aģentūru, reģ. Nr.90001634668, juridiskā adrese:
Kr.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, telpu nomas līgumu par telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā,
Dagdas novadā 48,10 m2 platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem, sākot no 2021.gada
1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.

2.
3.
4.
5.

Noteikt nomas maksu 3,50 EUR par vienu m2, bez pievienotās vērtības nodokļa, mēnesī.
Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot telpu nomas līgumu.
Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt telpu nomas līgumu.
Lēmumu nosūtīt elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūrai.
10. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Dilanis T”
/Ziņo J.Stikuts/

Dagdas novada pašvaldībā saņemts SIA “Dilanis T” iesniegums ar lūgumu pagarināt
2014.gada 28.janvārī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. DNP/4-1.6/14/4 līdz 31.12.2025. par
telpām Dagdā, Rēzeknes ielā 1A – 50,6 m2 platībā.
2014.gada 28.janvārī Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par nedzīvojamo
telpu nomu Rēzeknes ielā 1A, Dagdā ar SIA “Dilanis T” līdz 2020.gada 31.decembrim.
Dagdas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā
nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas
līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad
nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Dagdas novada pašvaldība ir apstiprinājusi nomas
maksas aprēķinu augstākminētajām telpām, kas sastāda 1,38 EUR/ m2 bez PVN mēnesī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 18. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA “Dilanis T” 2014.gada 28.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu Rēzeknes
ielā 1A, Dagdā nomas līgumu Nr. DNP/4-1.6/14/4 līdz 2023.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu 1,38 EUR par vienu m2, bez pievienotās vērtības nodokļa, mēnesī.
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu un
grozījumiem telpu nomas līgumā.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt lēmuma 3.punktā minēto
vienošanos.
5. Lēmumu nosūtīt elektroniski SIA “Dilanis T”.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sniegi, Konstantinovas pagastā atsavināšanu
pirmpirkuma tiesīgajai personai
/Ziņo J.Stikuts/
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 44.panta
septīto daļu, 44.1 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,

atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa,
J.Kavuns, R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Sniegi,
Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6076 002 0209, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6076 002 0209, 2,51 ha platībā, nosacīto
cenu 3 100 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro).
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – XX.
3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pirkuma līgumu.
5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma
tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu
atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. §
Par pašvaldības īpašuma Saules, Andrupenes pagastā izsoli
/Ziņo J.Stikuts/
Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.oktobra domes lēmumu (prot.
Nr.16., 16.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Saules,
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6042 001 0160, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0076, 10.67 ha platībā, pārdodot to
izsolē ar augšupejošu soli.
Ņemot vērā to, ka Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, pašvaldības nekustamo
īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 8.panta
nosacījumiem, atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē un
mantas nosacīto cenu apstiprina pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot vienu vai
vairākus sertificētus vērtētājus.
2020.gada 12.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “VCG Ekspertu grupa”
(Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāju sertifikācijas biroja īpašumu vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.6, derīgs līdz 13.09.2023.) novērtēja nekustamo
īpašumu un noteica tā vērtību – 15 700 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu,
8.pantu, 15.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa,
J.Kavuns, R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Saules,
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6042 001 0160, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 001 0076, 10.67 ha platībā, pārdodot to
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Saules, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas
nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 15 700 EUR. /Novērtēšanas akts protokola
pielikumā uz 2 lpp./

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Saules, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, izsoles
noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./
4. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules, Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā
izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6050 006 0065
reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pašvaldībā saņemts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās personas atsavināšanas ierosinājums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu –
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0065 (3,5 ha platībā) Bērziņu pagastā,
Dagdas novadā.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra
numurs 6050 006 0065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0065,
platība sastāda 3,5 ha.
Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 006 0065 (platība 3,5 ha) Bērziņu
pagastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu,
reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem
līdzekļiem (kods 06.600).
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6044 006 0147
reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pašvaldībā saņemts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās personas atsavināšanas ierosinājums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu –
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0147 (1,8 ha platībā) Andzeļu pagastā,
Dagdas novadā.

Saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra
numurs 6044 006 0147, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0147,
platība sastāda 1,8 ha.
Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0147 (platība 1,8 ha) Andzeļu
pagastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu,
reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem
līdzekļiem (kods 06.600).
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6042 004 0364
reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pašvaldībā saņemts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās personas atsavināšanas ierosinājums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu –
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0364 (2,04 ha platībā) Andrupenes pagastā,
Dagdas novadā.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra
numurs 6042 004 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0364,
platība sastāda 2,04 ha.
Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0364 (platība 2,04 ha)
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna
izgatavošanu, reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem
līdzekļiem (kods 06.600).
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.

4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6042 006 0007
reģistrēšanu un novērtēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Pašvaldībā saņemts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās personas atsavināšanas ierosinājums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ar
kadastra numurs 6042 006 0007, kas sastāv no 4 zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem
6042 006 0071 (5,7 ha platībā), ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0291 (2,9 ha platībā), ar
kadastra apzīmējumu 6042 009 0059 (6,5 ha platībā) un ar kadastra apzīmējumu 6042 009
0144 (2,3 ha platībā), kuras atrodas Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.
Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ :
1. Veikt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0071 (5,7 ha platībā), 6042 006
0291 (2,9 ha platībā), 6042 009 0059 (6,5 ha platībā), 6042 009 0144 (2,3 ha platībā)
Andrupenes pagastā, Dagdas novadā kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu
izgatavošanu, reģistrēt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt
no pašvaldības 2020.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem
līdzekļiem (kods 06.600).
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6042 006 0075
reģistrēšanu un novērtēšanu
Pašvaldībā saņemts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās personas atsavināšanas ierosinājums ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.6042 006 0075, kas sastāv no 2 zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 6042
006 0075 (1,7 ha platībā) un ar kadastra apzīmējumu 6042 006 0076 (0,3 ha platībā), kuras
atrodas Andrupenes pagastā, Dagdas novadā.
Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6042 006 0075 zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības
2020.gada budžetā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotajiem līdzekļiem (kods
06.600).
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
4. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. §
Par pašvaldības īpašuma Viktornieki, Svariņu pagastā atsavināšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Viktornieki, Svariņu pag., Dagdas nov.,
kadastra numurs 6090 006 0067, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Viktornieki, Svariņu pag., Dagdas nov.,
kadastra numurs 6090 006 0067, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6090 006 0105, platība 11,99 ha, un 6090 006 0126, platība 6,77 ha,
pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.
2. Izveidot nekustamā īpašuma Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
Viktornieki, Svariņu pagastā nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izveidot nekustamā īpašuma Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Jānis STIKUTS – juriskonsults;
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Viktornieki, Svariņu pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. §
Par pašvaldības īpašuma Mežāres, Šķaunes pagastā atsavināšanu
/Ziņo J.Stikuts/

Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Mežāres, Šķaunes pag., Dagdas nov., kadastra
numurs 6092 004 0098, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17)punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1
(R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Mežāres, Šķaunes pag., Dagdas nov.,
kadastra numurs 6092 004 0098, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 6092 004 0098, platība 4,1 ha, un 6092 005 0188, platība 4,2 ha, pārdodot
izsolē ar augšupejošu soli.
2. Izveidot nekustamā īpašuma Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
 Ilona JAKUŠONOKA – ekonomiste;
 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;
 Ainārs STREĻČS – zemes lietu speciālists.
3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma
Mežāres, Šķaunes pagastā nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.
4. Izveidot nekustamā īpašuma Izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
 Edgars TJARVE – pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
 Jānis STIKUTS – juriskonsults;
 Jolanta PAULIŅA – nodokļu administratore.
5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Mežāres, Šķaunes pagastā izsoles
noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. §
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
/Ziņo J.Stikuts/
Izskatījusi personu iesniegumus par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu sekojošām personām šādās adresēs:
Nr.
Vārds, Uzvārds
Adrese
p.k.
1.
XX
xxx, Dagda
2.
XX
xxx, Ezernieki
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
21. §
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
/Ziņo R.Azins/

Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 10. un 23. novembra lēmumus
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” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli personām saskaņā ar
sarakstu:
Nr.
p.k.

Īrnieks

Adrese

XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Dagda
XX
xxx, Asūne
XX
xxx, Ezernieki
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 9 lapām.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Termiņš
uz 3 gadiem
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu
uz 1 gadu

22. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
/Ziņo R.Azins/
Saskaņā ar Dzīvokļa jautājumu komisijas 2020.gada 23.novembra lēmumu 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” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, J.Kavuns,
R.Azins, S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ :
Izīrēt pašvaldības dzīvokli personai :
Nr.
Īrnieks
Adrese
p.k.
1. XX
xxx, Asūne
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. §
Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/

Līguma
termiņš
1 gads

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” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ :
Pagarināt zemes nomas pirmtiesības līdz 01.12.2030. sekojošiem zemes
nomniekiem uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām:
Nr.
Zemes nomnieks
p.k.
1. XX

Administratīvā
teritorija
Andzeļu pagasts

Iznomātā platība, iznomātās zemes
vienības kadastra apzīmējums
4,07 ha - 60440020056

2.

XX

Bērziņu pagasts

1,82 ha - 60500020134
0,7 ha - 60500030343

3.

XX

Konstantinovas pagasts

10,9 ha - 60760040047

4.

XX

Konstantinovas pagasts

4,0 ha - 60760020225

5.

XX

Konstantinovas pagasts

9,7 ha - 60760040232
3,9 ha - 60760040233
0,4 ha - 60760040284
0,2 ha - 60760040288

Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām.
24. §
Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par zemes nomas tiesību
piešķiršanu uz pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemi un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un
30.4. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes nomas tiesības līdz 01.12.2026. sekojošām personām uz šādām
pašvaldībai piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām:
Nr.
Zemes nomnieks
Administratīvā
Iznomātā platība, iznomātās zemes
p.k.
teritorija
vienības kadastra apzīmējums
1.
XX
Bērziņu pagasts
1,7 ha – 6050 004 0319 (LIZ daļa)
2.
XX
Bērziņu pagasts
1,8 ha – 6050 003 0375 (LIZ daļa)
3.
XX
Asūnes pagasts
4,0 ha – 6046 004 0126 (LIZ daļa)
4.
XX
Asūnes pagasts
1,05 ha – 6046 003 0061 (LIZ daļa)
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
25. §

Par neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
/Ziņo A.Steļčs/
XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 20.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/927) 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” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.12.2026. uz daļu no pašvaldībai
piekrītošās, personisko palīgsaimniecību vajadzībām nodotās zemes Šķaunes pagastā:
- 0,08 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 60920040061;
- 3,6 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 60920040126;
- 1,8 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 60920040128.
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.
26. §
Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
XX Svariņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/868) un XX
iesniegumu (reģistrēts 23.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/929, konstatēts:
- uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900040034 atrodas
ēku īpašums, kadastra Nr.6090 504 0001, kas saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem pieder
XX, īpašuma tiesības iegūtas 27.12.2019. darījuma rezultātā, iepriekšējais īpašnieks XX;
- XX lūdz pārtraukt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu ar pašvaldību.
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” 7. un 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.12.2026. uz pašvaldībai
piekrītošo apbūvēto zemes vienību 20,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090 004
0034, Svariņu pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(plus PVN) gadā par zemesgabalu.

3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt zemes nomas līgumu.
4. Pārtraukt iepriekšējam ēku īpašniekam XX zemes nomas tiesības ar 30.11.2020. uz
pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6090 004 0034.
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.
27. §
Par apbūvētas zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
XX Svariņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 30.10.2020. Nr.3-1.11.5/20/841) un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7., 8., un 17.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt XX zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.12.2026. uz apbūvēto,
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 60900060020,
Svariņu pagastā.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības (plus PVN) gadā, bet ne mazāk
kā 28,00 EUR (plus PVN) gadā zemes gabalu.
3. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes
nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas izmaiņām.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
28. §
Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par zemes nomas tiesību
pagarināšanu uz pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemi un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29., 29.8. un 30.4. punktam,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt zemes nomas tiesības līdz 01.12.2026. sekojošām personām uz šādām
pašvaldībai piekrītošām neapbūvētām zemes vienībām:

Iznomātā platība, iznomātās zemes vienības
kadastra apzīmējums
XX
0,5 ha – 6046 003 0050 (LIZ daļa)
XX
0,39 ha – 6042 005 0121 (rezerves fonda zeme)
XX
0,4 ha – 6042 004 0347
XX
2,3 ha – 6042 006 0252 (LIZ daļa)
XX
0,6 ha – 6092 006 3288 (daļa no z.g.)
XX
0,4 ha – 6090 004 0012 (LIZ daļa)
XX
3,8 ha – 6080 004 0118 (LIZ daļa)
4,1 ha – 6080 004 0163 (LIZ daļa)
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zemes nomnieks

Administratīvā
teritorija
Asūnes pagasts
Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Andrupenes pagasts
Šķaunes pagasts
Svariņu pagasts
Ķepovas pagasts

29. §
Par Dagdas novada domes 30.07.2020. lēmuma
“Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi” 20.2.p. atcelšanu
/Ziņo A.Streļčs/
XX Svariņu pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 19.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/924) par atteikšanos
slēgt zemes nomas līgumu, konstatēts:
- ar Dagdas novada domes 30.07.2020. lēmumu XX tika piešķirtas zemes nomas tiesības uz
lauksaimniecībā izmantojamo daļu 6,5 ha platībā no pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60900060147 Svariņu pagastā;
- XX paziņo, ka nevēlas slēgt zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 84, 86.panta 2.daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.
punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Dagdas novada domes 30.07.2020. lēmuma “Par nomas tiesību piešķiršanu uz
neapbūvētu zemi” ” (protokols Nr.12, 20.§) 20.2. XX Svariņu pagastā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900060147 lauksaimniecībā izmantojamo daļu
6,5 ha platībā iekļaut iznomāšanai piedāvāto pašvaldības zemju sarakstā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

30. §
Par atļauju zemes nodošanai apakšnomā
/Ziņo A.Streļčs/
XX Šķaunes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 13.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/904) par pašvaldības

iznomātās zemes nodošanu apakšnomā citai personai un pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav, „atturas” – 1
(P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pašvaldības zemes pirmreizējās nomas tiesību izmantotājam XX nodot
apakšnomā XXdzilevičai zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60920060270,
60920060271, 60920060272, 60920060273 un 60920060370 Šķaunes pagastā.
2. Noteikt, ka nekustama īpašuma nodokli un zemes nomas maksu par apakšnomā nodoto
platību maksā nomnieks, kuram ir nomas līgums ar pašvaldību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
31. §
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
/Ziņo A.Streļčs/
XX Dagdas pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 09.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/877) par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot XX īpašumā bez atlīdzības 980/1954 domājamās daļas no zemes gabala
“Gobiņas” ar kadastra apzīmējumu 60540010275, Ozoliņos, Dagdas pagastā, dzīvokļa
Nr. X uzturēšanai, kas ir viņas tiesiskajā valdījumā, atbilstoši 2020.gada 6.novembra
mantojuma apliecībai, reģistra Nr.1061. Zemes gabala platība ir 0,1214 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.
32. §
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
32.1. īpašums “XX” Dagdas pagastā
Izskatot XX pilnvarotās personas XX iesniegumu (reģistrēts 04.11.2020. Nr.31.11.5/20/857) par īpašuma “XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263
"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, Ministru

kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.
5.

Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra numurs xxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi
3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx un xxx.
Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: “XX” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem xxx, xxx un xxx.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem xxx, xxx un xxx, mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
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.

32.2. īpašums “XX” Andrupenes pagastā
Izskatot XX iesniegumu (reģistrēts 16.11.2020. Nr.3-1.11.5/20/909) par īpašuma
“XX” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta
3.daļu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamā īpašuma „XX”, kadastra numurs xxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 2
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem xxx un xxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: “XX” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem xx un xx.
3. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

33. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par nekustamā īpašuma sadali un zemes
ierīcības projekta izstrādi, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
Piekrist nekustamo īpašumu sadalei:

Nr.
p.k.

Nekustamā īpašuma
nosaukums, kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums ZIP izstrādei,
izveidojamo zemes gabalu platība

xxx – 1,0 ha un 4,3 ha
xxx – 1,17 ha, 5,78 ha un 1,04 ha
xxx – 4,78 ha un 10,72 ha
xxx – 17,6 ha un 17,2 ha, 9,51 ha, 6,04 ha un 9,15 ha
xxx – 11,9 ha un 3,0 ha
xxx – 2,53 ha, 8,12 ha, 5,31 ha un 4,46 ha
xxx – 13,87 ha, 28,09 ha, 16,98 ha
un 47,51 ha
xxx – 2,3 ha un 2,02 ha
6.
XX
xxx – 4,38 ha un 19,32 ha
7.
XX
xxx – 8,14 ha un 7,05 ha
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.
1.
2.
3.
4.
5.

XX
XX
XX
XX
XX

34. §
Par rezerves fonda zemes vienību piekritību
/Ziņo A.Streļčs/
34.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420080045 un 60420080116
Andrupenes pagastā
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 1,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60420080045 un zemes vienība 1,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 604200800116
atrodas nekustamā īpašuma “Ceļmalnieki”, kadastra Nr. 6042 004 0522 sastāvā;
- atbilstoši VZD 02.08.2010. pieņemtajam lēmumam Nr.15-22-L2/1-64 abas zemes
vienības tika ieskaitītas rezerves zemes fondā;
- zemes gabali nav kadastrāli uzmērīti un dabā savstarpēji robežojas;
- Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku
apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60420080045 un 60420080116
Andrupenes pagastā, piekrīt pašvaldībai.
2. Apvienot vienas zemes vienības sastāvā blakusesošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 60420080045 un 60420080116, noteikt platību jaunizveidotai zemes
vienībai: 2,90 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas);
3. Atdalīt jaunizveidoto zemes vienību 2,9 ha platībā no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
6042 004 0522, izveidojot jaunu īpašumu ar nekustamā īpašuma nosaukumu ”Purvmaļi”.
4. Jaunizveidotai zemes vienībai 2,9 ha platībā piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
5. Lūgt Daugavpils tiesu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz Dagdas
novada pašvaldības vārda.

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60540020105 un 60540030108 Dagdas
pagastā
Konstatēts:
- saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6054 002 0002
sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60540020105 un 60540030108
Dagdas pagastā;
- atbilstoši Dagdas novada domes 27.07.2011. lēmumam tika ieskaitīts zemes rezerves
fondā;
- zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, tiem nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
- Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku
apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6054 002 0002, sastāvošs no 2 zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 60540020105 un 60540030108 Dagdas pagastā,
piekrīt pašvaldībai.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6054 002 0002 piešķirt jaunu nekustamā
īpašuma nosaukumu „Alekši”.
3. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 60540040159 un 60540040181 Dagdas
pagastā
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6054 004 0306
sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040159 un nekustamais
īpašums “Sanitas” ar kadastra Nr.6054 004 0181 sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 60540040181 Dagdas pagastā;
- atbilstoši Dagdas novada domes 30.01.2013. lēmumam tika ieskaitīts zemes rezerves
fondā;
- zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti;
- Ministru kabineta rīkojums Nr.57 “Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku
apvidū” pieņemts 28.01.2016.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 17.daļu, 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Sanitas”, kadastra Nr.6054 004 0181, sastāvošs no 1
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040181 Dagdas pagastā, piekrīt

pašvaldībai.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums, kadastra Nr.6054 004 0306, sastāvošs no 1 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 60540040159 Dagdas pagastā, piekrīt pašvaldībai.
3. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60540040159 nekustamajam īpašumam
“Sanitas” ar kadastra Nr. 6054 004 0181.
4. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
34.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 60900010351 Svariņu pagastā
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums “Zimniks”, kadastra Nr.6090
001 0351, sastāv no 1 zemes vienības 17,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
60900010351;
- zemes gabals 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, uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 17.daļu, 14.panta otrās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Zimniks”, kadastra Nr.6090 001 0351, sastāvošs no 1
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010351 Svariņu pagastā, piekrīt
pašvaldībai.
2. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo
reģistrāciju uz Dagdas novada pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
35. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
/Ziņo A.Streļčs/
35.1. kadastra Nr.6042 006 0007 Andrupenes pagastā
Konstatēts:
atbilstoši NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6042 006 0007
Andrupenes pagastā, sastāvošs no 4 zemes vienībām, ir pašvaldībai piekrītoša zeme;
- tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums, īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu,
un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

1. Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6042 006 0007
piešķirt nosaukumu: “Zaļmuižas lauki”.

2. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
35.2. kadastra Nr.6076 002 0017 Konstantinovas pagastā
Konstatēts:
atbilstoši NĪVKI sistēmas datiem nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6076 002 0017
Konstantinovas pagastā, sastāvošs no 1 zemes vienības, ir pašvaldībai piekrītoša zeme;
- tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums, īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu,
un uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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. punktu,
atklāti balsojot: „par” – 13 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, J.Kavuns, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
-

Pašvaldībai piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6076 002 0017
piešķirt nosaukumu: “Meža Viktori”.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 60760020225 mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Dagdas novada
pašvaldības vārda.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
1.

36. §
Par neiznomāto zemes gabalu saraksta apstiprināšanu
/Ziņo A.Streļčs/
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33. punktu un Zemes pārvaldības
likuma 17.pantu,
atklāti balsojot: „par” – 12 (I.Gžibovska, A.Gžibovskis, V.Stikuts, A.Trūlis, I.Plesņa, R.Azins,
S.Viškure, P.Tukišs, O.Golube, A.Plotka, A.Viškurs, R.Nipers), „pret” – 1 (J.Kavuns),
„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt neiznomātu, pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto zemes
gabalu sarakstu, kuri tiek piedāvāti zemes nomas tiesību iegūšanai (Pielikumā).
2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 18.12.2020.
37. §
Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādes vadības grupu
/Ziņo A.Trūlis/

Lai nodrošinātu jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu
Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei” prasībām, kā arī ņemot vērā VARAM Metodiku 2021. gada apvienoto pašvaldību
darbības uzsākšanai,
atklāti balsojot: „par” – 7 (I.Plesņa, I.Gžibovska, S.Viškure, O.Golube, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, A.Trūlis), „pret” – 5 (A.Plotka, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs), „atturas”
– nav, balsošanā nepiedalās – 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Sadarbībā ar Krāslavas un Aglonas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta (turpmāk - Struktūra)
izstrādi.
2. Izveidot Struktūras izstrādes Vadības grupu no Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada
pašvaldību pārstāvjiem.
3. Deleģēt darbam Struktūras izstrādes Vadības grupā sekojošus pārstāvjus no Dagdas
novada pašvaldības :
Aivars Trūlis – Domes priekšsēdētājs;
Edgars Tjarve – Izpilddirektors;
Ināra Tukiša – Finanšu nodaļas vadītāja;
Ligita Nagļa – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Kristīne Azina – Juridiskās nodaļas vadītāja.
4. Lēmumu nosūtīt Krāslavas novada domei.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
38. §
Par jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu
/Ziņo A.Trūlis/
Lai nodrošinātu jaunizveidojamās Krāslavas novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta (turpmāk - Struktūra) izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 15.
septembra noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādei” prasībām, kā arī ņemot vērā VARAM Metodiku
2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai,
atklāti balsojot: „par” – 7 (I.Plesņa, I.Gžibovska, S.Viškure, O.Golube, A.Gžibovskis,
A.Viškurs, A.Trūlis), „pret” – 5 (A.Plotka, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs), „atturas”
– nav, balsošanā nepiedalās – 1 (R.Azins), Dagdas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Struktūras izstrādes Dagdas novada pašvaldības darba grupu šādā sastāvā:
Aivars Trūlis – Domes priekšsēdētājs;
Edgars Tjarve – Izpilddirektors;
Ināra Tukiša – Finanšu nodaļas vadītāja;
Ligita Nagļa – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Kristīne Azina – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Astrīda Koļča – Galvenā grāmatvede;
Artjoms Gekišs – Būvinspektora palīgs;
Žanna Aišpure – Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja;
Ilona Jakušonoka –Ekonomiste;
Marija Badūne – Kancelejas vadītāja.

2. Darba grupas darbības procesa nodrošināšanai pieaicināt citus pašvaldības speciālistus.
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

Sēde slēgta plkst. 16:15.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2020.gada 30.novembrī

1. pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 26.novembra lēmumam
(prot. Nr.17, 2.§)
Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037. gadam un Krāslavas
novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes
DARBA UZDEVUMS
1. Izstrādāt jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2037.
gadam (turpmāk – Stratēģija), nosakot novada telpiskās attīstības perspektīvu un
ilgtermiņa mērķus, un Krāslavas novada attīstības programmu 2021.-2027. gadam
(turpmāk - Programma), nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu
īstenošanai.
2. Programmas izstrādes pamatojums:
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa un 10.pants;
2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa un 22.pants;
2.4. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
2.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
2.6. Aglonas novada domes 28.10.2020. rīkojums Nr. 2-1.2/43;
2.7. Dagdas novada domes 27.10.2020. apliecinājums Nr.7-6.2/20/944;
2.8. VARAM 2020. gada “Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības
uzsākšanai”;
2.9. Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”.
3. Dokumentu izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014.gada 3.decembra “Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī”, Aglonas novada attīstības programmu 2019.- 2025. gadam,
Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2037.gadam, Aglonas novada
Teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam, Dagdas novada attīstības programmu 2013.2019. gadam, Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, Dagdas
novada Teritorijas plānojumu 2013–2024. gadam, Krāslavas novada ilgtspējīgo attīstības
stratēģiju 2030, Krāslavas novada attīstības programmu 2019.–2025. gadam, Krāslavas
novada teritorijas plānojumu 2013.–2024. gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2030, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020.gadam, Latgales reģiona
Teritorijas plānojumu 2006. – 2026. gadam, spēkā esošo un jaunizstrādājamo Latgales
attīstības programmu, kā arī citiem spēkā esošiem nacionālās un reģionālās plānošanas
dokumentiem.
4. Stratēģijas un Programmas izstrādes uzdevumi:
4.1. definēt jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī
vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un
atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

4.2.

4.3.
4.4.

izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Aglonas novada, Dagdas novada un Krāslavas
novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo
pašvaldību, ar kurām robežosies jaunizveidojamais Krāslavas novads, spēkā
esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;
izstrādājot attīstības dokumentus, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos
infrastruktūras projektus;
nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas un Programmas izstrādē,
veicot iedzīvotāju anketēšanu, nodrošinot iespēju iesniegt priekšlikumus,
iesaistīties nozaru darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada
25. augusta MK noteikumos “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” noteiktajam.

5. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.
p.k.

Pasākums

Termiņš

5.1.
Sagatavošanās Stratēģijas un Programmas izstrādei
5.1.1. Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada domju lēmumi par
Krāslavas novada Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu
5.1.2. Lēmuma par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu
nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam, ievietošana Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)
5.1.3. Paziņojuma par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu
publicēšana
pašvaldības
mājas
lapās
www.aglona.lv,
www.dagda.lv un www.kraslava.lv un Krāslavas novada
pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”
5.1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības procesu publicēšana mājas
lapās www.aglona.lv, www.dagda.lv un www.kraslava.lv, sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība”, pašvaldības izdevumā “Krāslavas
Vēstis” un TAPIS
5.1.5. Ar dokumentu izstrādi saistītu augstāka un līdzīga līmeņa
dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Latgales plānošanas
reģionu)
5.1.6. Kaimiņu pašvaldību informēšana
5.1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana

2020. gada novembris
- decembris
2020. gada decembris

2020. gada decembris

2020. gada decembris

2020. gada decembris
- 2021. gada janvāris

2021. gada janvāris
2020. gada decembris
– 2021. gada februāris
5.1.8. Nozaru darba grupu organizēšana, rezultātu apkopošana
2021. gada februāris marts
5.1.9. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides 2021. gada janvāris pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par marts
attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības
2

izvērtēšanai.*
5.2.
Stratēģijas un Programmas 1.redakcijas izstrāde
5.2.1. Stratēģijas izstrāde

2021. gada februāris aprīlis
2021. gada aprīlis
2021. gada janvāris jūnijs
2021. gada aprīlis –
jūlijs
2021. gada aprīlis jūlijs
2021. gada jūnijs jūlijs

5.2.2. Programmas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā
5.2.3. Programmas izstrādes 1.posms – Pašreizējās situācijas
raksturojums un analīze
5.2.4. Programmas izstrādes 2. posms – Stratēģiskās daļas izstrāde,
ietverot vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzienus
5.2.5. Programmas izstrādes 3. posms – Programmas Rīcības plāna un
Investīciju plāna izstrāde vismaz 3 gadu periodam
5.2.6. Programmas izstrādes 4. posms – Programmas ieviešanas
uzraudzības plāna izstrāde, nosakot rezultatīvos rādītājus un
uzraudzības pārskatu sniegšanas biežumu un saturu
5.2.7. Vides pārskata izstrāde (ja nepieciešams)
2021. gada maijs jūlijs
5.2.7. Programmas 1. redakcijas izskatīšana vadības grupā
2021. gada augusts
5.3.
Publiskā apspriešana
5.3.1. Krāslavas novada domes lēmums par Stratēģijas un Programmas 2021. gada augusts
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
5.3.2. Paziņojuma par Stratēģijas un Programmas projekta publisko 2021. gada septembris
apspriešanu publicēšana mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība”, pašvaldības izdevumā “Krāslavas
Vēstis” un TAPIS, kā arī nosūtīšana Latgales plānošanas
reģionam publicēšanai tā mājas lapā www.lpr.gov.lv sadaļā
“Sabiedriskās apspriedes”
5.3.3. Stratēģijas un Programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas 2021.gada septembris
organizēšana (ne mazāk par 4 nedēļām)
5.3.4. Informatīvā ziņojuma sagatavošana un publiskošana mājas lapā 2021.gada oktobris
par Stratēģijas un Attīstības programmas publiskās apspriešanas
rezultātiem, rezultātu izvērtēšana vadības grupā
5.3.5. Stratēģijas un Programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 2021.gada oktobris
izstrādāšana un publicēšana mājas lapā www.kraslava.lv un
pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”
5.4.
Stratēģijas un Programmas gala redakciju izstrāde un
saskaņošana
5.4.1. Stratēģijas un Programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 2021.gada novembris
publiskās apspriešanas rezultātus
- decembris
5.4.2. Krāslavas novada domes lēmums par Stratēģijas un Programmas 2021. gada decembris
nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un
paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.kraslava.lv un
pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”
5.4.3. Stratēģijas un Programmas gala redakcijas iesniegšana Latgales 2021. gada decembris
3

plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai
5.5.
Programmas gala redakcijas apstiprināšana
5.5.1. Latgales plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas 2022. gada februāris
gadījumā, Krāslavas novada domes lēmums par Krāslavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības
programmas gala redakciju apstiprināšanu. Latgales plānošanas
reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības
programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas
izstrādes procesā)
5.5.2. Paziņojuma par pieņemto Stratēģijas un Programmu 2022. gada februāris
sagatavošana, publicēšana mājas lapā www.kraslava.lv un
pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”, TAPIS
5.5.3. Apstiprinātās Stratēģijas un Programmas gala redakcijas 2022. gada februāris
publiskošana
*Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc Programmas 1.redakcijas izstrādes un lēmuma
saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras
piemērošanu, kā arī ar teritorijas plānošanu saistītu normatīvo aktu grozījumu gadījumā.
6. Darba uzdevuma izpildes gala rezultāts ir :
6.1.apstiprināta Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2021. – 2037. gadam, kas
sastāv no:
6.1.1. Stratēģiskās daļas, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija),
stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un teritorijas specializācija;
6.1.2. Telpiskās attīstības perspektīvas, iekļaujot apdzīvojuma struktūru, attīstības centru
izvietojumu, dabas teritorijas, galvenos transporta koridorus, kultūrvēsturiski un
ainaviski nozīmīgas teritorijas, prioritāri attīstāmās teritorijas.
6.2.Krāslavas novada attīstības programma 2021. – 2027.gadam, kas sastāv no:
6.2.1. Esošās situācijas raksturojuma un SVID analīzes;
6.2.2. Stratēģiskās daļas, kurā ietverts vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni;
6.2.3. Rīcības plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
6.2.4. Investīciju plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
6.2.5. Programmas īstenošanas un uzraudzības kārtības, uzraudzības rādītājiem;
6.2.6. Pārskata par Programmas izstrādi un sabiedrības iesaisti.
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Dagdas novada pašvaldības iestādes
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda””
Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 2021.gadam
Nr.

EKK

1.

1000

Plāns
2021.gadam
(EUR)

Rādītāju nosaukums
ATLĪDZĪBA:

371 030

1.1.

1100 Atalgojums

299 000

1.2.

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

72 030

2.

2000

PRECES UN PAKALPOJUMI:

168 970

2.1.

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni

2.2.

2200 Pakalpojumi:

35 160

2.2.1.

2210

izdevumi par sakaru pakalpojumi

2.2.2.

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2.2.3.

2230

dažādi pakalpojumi

2.2.4.

2240

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
(izņemot kapitālo remontu)

2.2.5.

2250

informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2.3.

210

2 500
28 000
3 000
pakalpojumi

60

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000:

2.3.1.

2310

izdevumi par dažādām precēm un inventāru

2.3.2.

2320

kurināmais un enerģētiskie materiāli

2.3.3.

2340

2.3.4.

2350

2.3.5.

2360

1 600

133 600
1 400
0

zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

43 700
13 000

valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā)
esošo personu uzturēšana

IZDEVUMI KOPĀ (gadā):
Izdevumi vidēji mēnesī

75 500

540 000
45 000

Vidējais iemītnieku skaits

75

Izmaksas uz vienu personu mēnesī:

600

Iestādes vadītājs

A.Badūns

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Dagdā
APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 26.novembra sēdē
(protokols Nr.17, 7.§)

Dagdas novada pašvaldības
informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Dagdas Novada Ziņas” (turpmāk –
Izdevums) ir periodisks izpildtehnikā izdots Izdevums.
2. Izdevumu izdod un finansē Dagdas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
3. Izdevuma tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar novada domes lēmumu.
4. Izdevuma maketēšanu, sagatavošanu drukai un izplatīšanu veic Izdevuma redaktors.
5. Izdevums tiek izdots latviešu valodā, vienu reizi mēnesī, melnbaltā vai krāsainā A3
formātā, 4, 8 vai 12 lappušu apjomā, atkarībā no publicējamās informācijas daudzuma.
II. Mērķis un uzdevumi
6. Informēt Dagdas novada iedzīvotājus par likuma “Par pašvaldībām” 6. pantā noteikto
pašvaldības funkciju izpildi, pieņemtajiem domes lēmumiem, pašvaldības izdotajiem
saistošajiem noteikumiem u.c. informāciju, kas attiecināma uz pašvaldības darbu.
7. Nodrošināt saikni starp Dagdas novada iedzīvotājiem un pašvaldību.
8. Sniegt ikdienā noderīgu informāciju, skaidrojumus un atbildes uz Dagdas novada
iedzīvotāju jautājumiem.
9. Nodrošināt visu Izdevuma numuru eksemplāru regulāru nodošanu bibliotēkai un iesiešanu
saglabāšanai arhīvā.
III. Organizatoriskā struktūra
10. Izdevuma darbu organizē Sabiedrisko attiecību speciālists, saskaņā ar amata aprakstu, šo
Nolikumu un pieņemtajiem domes lēmumiem.
11. Sabiedrisko attiecību speciālista pienākumi:
11.1. nodrošināt Izdevuma sagatavošanu;
11.2. apzināt pieprasījumu pēc konkrētas informācijas un veikt nepieciešamos
pasākumus šīs informācijas iegūšanai un izskaidrošanai;
11.3. sadarboties ar citiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldības iestādēm, pagastu
pārvaldēm, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, lai iegūtu nepieciešamo
informāciju publicēšanai Izdevumā;
11.4. veidot, apstrādāt, pārveidot un citos veidos darboties ar tekstuāliem un vizuāliem
materiāliem Izdevuma veidošanai;
11.5. veidot Izdevuma maketu un sagatavot to drukai tipogrāfijā;

11.6. ievērot Izdevuma sagatavošanas, tulkošanas un nodošanas drukai termiņus;
11.7. sagatavot elektroniskā formātā Izdevumu publicēšanai Dagdas novada pašvaldības
mājas lapā;
11.8. nodrošināt Izdevuma pieejamību Dagdas novada administratīvajā teritorijā
esošajās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.
12. Sabiedrisko attiecību speciālista tiesības:
12.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības darbiniekiem, struktūrvienībām, pagastu
pārvaldēm un pašvaldības iestādēm Izdevuma veidošanai nepieciešamo
informāciju;
12.2. piedalīties pašvaldības iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā par pašvaldības
informācijas apriti;
12.3. iesniegt Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītājam priekšlikumus
par informācijas aprites un Izdevuma veidošanai nepieciešamajiem uzlabojumiem.
IV. Kārtība, kādā iesniedzami, sagatavojami, publicējami un nogādājami līdz lasītājam
materiāli informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”
13. Izdevuma periodiskums ir viena reize mēnesī.
14. Atsevišķos gadījumos Izdevuma apjoms un periodiskums var tikt mainīts.
15. Atbildīgā persona par iesniegto, sagatavoto materiālu nodošanu drukai no Dagdas novada
pašvaldības puses ir Sabiedrisko attiecību speciālists.
16. Materiāli Izdevuma sagatavošanai iesniedzami atbildīgajai personai elektroniskā formātā,
tos nosūtot nedēļu pirms Izdevuma iznākšanas pa e-pastu Sabiedrisko attiecību
speciālistam:
16.1. obligāti norādot raksta autora vārdu, uzvārdu, bilžu autoru vārdu, uzvārdu;
16.2. piekrītot materiālu apstrādei.
17. Izdevumā var tikt publicēta sekojoša informācija:
17.1. Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
sleja;
17.2. Dagdas novada pašvaldības domes deputātu sleja;
17.3. saistošie noteikumi, noteikumu grozījumi un citi normatīvie akti;
17.4. informācija par iepirkumiem, izsolēm;
17.5. aktualitātes izglītības, kultūras, sporta, reliģijas, sociālo lietu, veselības aprūpes,
uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un citās jomās;
17.6. Dagdas novada pašvaldības iestāžu paziņojumi;
17.7. Cita informācija, kura attiecināma uz likuma “Par pašvaldībām” 6. pantā noteikto
pašvaldības funkciju izpildi.
18. Izvērtējot materiālus publikācijām nav pieļaujamas atkāpes no likumā “Par pašvaldībām”
Izdevumiem noteiktajām prasībām, kā arī nav pieļaujama anonīmu rakstu publicēšana.
19. Publikācijas var neatspoguļot Dagdas novada pašvaldības viedokli, par publikācijās
paustajām domām, skaitļiem un faktiem atbild raksta autors.

20.
21.
22.
23.

VI. Izdevuma darbības pārtraukšana
Izdevumu nevar nodot citas juridiskas vai fiziskas personas īpašumā.
Izdevums tiek likvidēts ar Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu.
Nolikums stājas spēkā ar 2020.gada 1.decembri.
Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada pašvaldības domes 2013.gada
21.novembra sēdē (sēdes protokols Nr.20, 20.§) apstiprinātais Dagdas novada
pašvaldības informatīvā izdevuma “Dagdas Novada Ziņas” nolikums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Nekustamā īpašuma Saules, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

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

12.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Izsoles objekts: nekustamais īpašums Saules, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā,
kadastra numurs 6042 001 0160, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6042 001 0076, 10,67 ha platībā.
Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
Izsoles laiks: 2021.gada 7.janvārī plkst. 15.00.
Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada
pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
(piektdienās līdz 15.00) vai Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā
http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html
Tālrunis uzziņām: 65681712, 65681434, 26562946.
Izsolāmās mantas apskate: ikviens interesents izsoles objekta apskati dabā var veikt
patstāvīgi.
Izsoles objekta nosacītā cena: 15 700 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – 500 EUR (pieci simti euro).
Izsoles metode – mutiska izsole.
Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir
jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas
novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts:
LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi
“Nekustamā īpašuma Saules izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas
kontā līdz 2021.gada 6.janvāra plkst. 17.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.
08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00) līdz 2021.gada 7.janvāra plkst.
14:30.
Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus
dokumentus:
fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar
izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku,
personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina
nodrošinājuma iemaksu;
juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties
izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu
par Izsoles dalībnieku, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
Izsoles norise:
izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir
izpildīti izsoles priekšnoteikumi;
ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek
atlikts uz 15 minūtēm;
solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli –500 EUR;

14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis
visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav
samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
15.
Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo
īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā
divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles
uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16.
Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome
ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par
Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17.
Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un
izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas.
18.
Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu,
izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts,
kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
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Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto
neiznomātu zemes gabalu saraksts

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Iznomājamā platība

Sākotnējā
nomas
maksa
EUR
bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540010094

0,68 ha

31.19

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540010259

0,95 ha (daļa no z.g)

53.35

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540022123

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Dagdas pagasts

60540030103

3,5 ha (daļa no z.g)

196.56

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Dagdas pagasts

60540030143

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Dagdas pagasts

60540040142

3,7 ha (daļa no z.g)

207.79

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Dagdas pagasts

60540040158

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Dagdas pagasts

60540050055

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Andzeļu pagasts

60440030087

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Andzeļu pagasts

60440040134

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Andzeļu pagasts

60440050134

0,18 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Andzeļu pagasts

60440050176

0,65 ha

36.50

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Andzeļu pagasts

60440060016

3,6 ha (daļa no z.g)

202.18

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Andzeļu pagasts

60440060140

3,0 ha (daļa no z.g)

168.48

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ķepovas pagasts

60800030028

2,1 ha (daļa no z.g)

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ķepovas pagasts

60800030071

0,45 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ķepovas pagasts

60800040203

1,75 ha

98.28

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Bērziņu pagasts

60500030139

2,5 ha (daļa no z.g)

140.40

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Bērziņu pagasts

60500030278

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Bērziņu pagasts

60500030314

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Bērziņu pagasts

60500030321

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Bērziņu pagasts

60500040237

0,29 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Bērziņu pagasts

60500040247

0,7 ha

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Bērziņu pagasts

60500040365

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Bērziņu pagasts

60500070042

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Bērziņu pagasts

60500040415

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Bērziņu pagasts

60500040120

0,42 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Ezernieku pagasts

60560020055

2,0 ha (daļa no z.g)

112.30

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Ezernieku pagasts

60560040297

1,4 ha (daļa no z.g.)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Ezernieku pagasts

60560040450

0,36 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Ezernieku pagasts

60560050246

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Ezernieku pagasts

60560050247

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Ezernieku pagasts

60560053164

3,8 ha (daļa no z.g)

213.41

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Ezernieku pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts

60560060198

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020080

2,1 ha (daļa no z.g)

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.
58.
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69.

Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Konstantinovas
pagasts
Šķaunes pagasts

70.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

71.

Šķaunes pagasts

60920050123

2,5 ha (daļa no z.g)

140.40

Lauksaimniecība/ 6 gadi

72.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

73.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

74.

Svariņu pagasts

60900010201

0,60 ha

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

75.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

76.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

77.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

78.

Svariņu pagasts

60900010279

0,33 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

79.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

80.

Svariņu pagasts

60900010327

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

81.

Svariņu pagasts

60900010357

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

82.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

83.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

84.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

85.

Svariņu pagasts

60900010278

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

86.

Svariņu pagasts

60900013389

1,2 ha (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

87.

Svariņu pagasts

60900010258

0,9 ha

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

88.

Svariņu pagasts

60900010507

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040355

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040404

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760040411

1,12 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760043485

0,35 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020051

1,3 ha (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020052

0,38 (daļa no z.g)

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60760020276

0,10 ha

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3

89.

Svariņu pagasts

60900020079

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

90.

Svariņu pagasts

60900020080

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

91.

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

60900060147

6,5 ha

365.04

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050177

0.15 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050179

0.2 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040261

0.8 ha

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420040392

0,13 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420060164

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420070164

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420070225

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420090134

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420100068

2,8 ha (daļa no z.g)

157.25

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60420100146

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 18.12.2020.

Sagatavoja:
Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks
656 81716
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