LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Dagdas novada Dagdā

Nr. 4

2013.gada 6.martā

Sēde sasaukta plkst. 15:00.
Sēdi atklāj plkst. 15:00.
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts.
Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Sergejs Antonovs, Valentīna Avgustova, Zinaida Konošonoka, Viktors
Petrovskis, Dainis Platacis, Viktors Stikuts, Janīna Tukiša, Pēteris Tukišs, Pēteris Vaičulis,
Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: ekonomiste Ināra Tukiša, sabiedrisko attiecību un
komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska.
Nepiedalās –
5 deputāti : Aleksandrs Gžibovskis, Viktors Krūmiņš, Jāzeps Ornicāns, Viktors Sevastjanovs
- sakarā ar darba pienākumu veikšanu, Sandra Viškure - atvaļinājumā.
Darba kārtība:
1. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā.
2. Par aizņēmumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6,
Dagdā.
1. §
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā
/Ziņo J.Tukiša, V.Stikuts/
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu, kurā teikts, ka vietējām pašvaldībām
ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais
īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot
teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības
plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, kā arī lai pildītu likuma 15.panta 5)punktā
noteikto – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību, 6)punktā noteikto – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, un
10)punktā noteikto – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī

atbilstoši MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3., 5. un 6.punktiem,
atklāti balsojot: par – 10 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Petrovskis, D.Platacis,
V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), pret – nav, atturas – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā, Dagdas
novadā, kadastra Nr. Nr. 6009 001 0292, kas sastāv no zemes vienības 0,0877 ha platībā,
kadastra apzīmējums 6009 001 0327, vienas divstāvu ēkas 316,4 m², kadastra apzīmējums
6009 001 0292 001, un garāžas ēkas 35,6 m² platībā, kadastra apzīmējums 6009 001 0292
005.
Administratīvais akts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2. §
Par aizņēmumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu
Skolas ielā 6, Dagdā
/Ziņo I.Tukiša/
Lai pildītu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5., 6. un 10.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas, kā arī realizētu Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldību
kompetenci tūrisma jomā, saskaņā ar Dagdas novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6, Dagdā, kas nepieciešams Dagdas novada
Tūrisma informācijas centra izvietošanai un tā darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka
pašvaldības 2013.gada budžetā nav plānoti līdzekļi nekustamo īpašumu iegādei, saskaņā ar
likuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta 5.daļu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1
pantu, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
atklāti balsojot: par – 10 (S.Antonovs, V.Avgustova, Z.Konošonoka, V.Petrovskis, D.Platacis,
V.Stikuts, J.Tukiša, P.Tukišs, P.Vaičulis, A.Viškurs), pret – nav, atturas – nav, Dagdas
novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 50 000,- (piecdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi)
apmērā ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik pēc 6
mēnešiem) uz 5 (pieciem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2014.gada
31.martam pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 6,
Dagdā.
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2013.gada aprīlis - maijs.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu.
Sēdi slēdz plkst. 15:30.
Sēdes vadītājs
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

V.Stikuts

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Sēdes protokols parakstīts 2013.gada 7.martā.

