
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

 

Dagdas novada  Dagdā Nr. 11 2015.gada 20.augustā 

 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā”.  

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu.  

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

4. Par telpu iznomāšanu NVA Krāslavas filiālei. 

5. Par finansējuma piešķiršanu:   

5.1. Fondam „1836” projekta līdzfinansēšanai;  

5.2. mobilā ratiņkrēslu pacēlāja iegādei; 

5.3. VSPC „Dagda” zobu higiēnas aprīkojuma iegādei. 

6. Par VSPC „Dagda” zobu higiēnista pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības kustamās mantas – medicīniskās iekārtas Medonic M – serie M16C – 

izsoli. 

8. Par nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

9. Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 20 m
2
 platībā nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu.  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala „Līkloči”, Dagdas pagastā – 

atsavināšanu. 

11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 3-5, Asūnē, atsavināšanu.  

12. Par Vecdomes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodošanu Svariņu pagasta pārvaldei. 

13. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

14. Par ierosinājumu valsts meža zemes atsavināšanai kapu paplašināšanai Dagdas pilsētā. 

15. Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu. 

16. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

17. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

18. Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu. 

19. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

20. Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

21. Par zemes nodošanu apakšnomā.  

 

Piedalās – 

15 deputāti:  Aivars Arnicāns (no plkst.15:05),  Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs 

Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Oksana Kosarevska, Olga 

Golube (no plkst. 16:05), Raimonds Nipers, Raitis Azins Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš 

Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 



 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne 

Murāne, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis, zemes lietu speciālists Juris Priluckis. 

 

Pašvaldības iestāžu vadītāji: Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, Bērziņu 

pagasta un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, Ezernieku pagasta 

pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis, 

Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Tjarve. 

 

Pieaicinātie: VSPC „Dagda” vadītājs Andris Badūns,  biedrības „Nākotnei” valdes locekle 

Sandra Drozdova. 

 

Domes priekšsēdētāja S.Viškure ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus – 

„Par projekta „Radošās rokas biedrībā „Nākotnei”” atbalstīšanu” un „Par brīvpusdienu 

nodrošināšanu Dagdas novada pašvaldības skolās” – un ierosina balsot par sēdes darba 

kārtības papildināšanu ar minētajiem jautājumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus : 

 

22. Par projekta „Radošās rokas biedrībā „Nākotnei”” atbalstīšanu. 

23. Par brīvpusdienu nodrošināšanu Dagdas novada pašvaldības skolās. 

 

 

1. § 

Par saistošiem noteikumiem „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā” 
/Ziņo K.Murāne/ 

 

Lai sakārtotu tūristu gidu darbības vidi un veicinātu tūrisma attīstību Dagdas novadā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, saskaņā ar Tūrisma likuma 

15.
1
panta otro un trešo daļu, Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta 2.

1 
daļu un 

15.panta sesto daļu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6  “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas 

novadā”.  

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 

3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc atzinuma saņemšanas no VARAM, 

ja atzinumā nav izteikti iebildumi par noteikumu tiesiskumu, publicēt informatīvajā 

izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, kā arī ievietot pašvaldības mājaslapā internetā un 

izlikt redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 un paskaidrojuma raksts uz 8 lapām. 

 

2. § 



Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu  

/Ziņo K.Murāne/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā 2015.gada 17.augustā (reģ. Nr.6-8.8/15/769) saņemts 

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas 2015.gada 

13.augusta pieprasījums Nr.09509/029/2015-NOS par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

piedziņu uz V. G. piederošo nekustamo īpašumu „Madaras”, Oļšanikos, Šķaunes pagastā, 

Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 004 0031. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt no V. G. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu EUR 234,04  

(EUR 161,51 – nodokļa summa par zemi, EUR 23,04 – nodokļa summa par ēkām,  

nokavējuma nauda uz 20.08.2015. – EUR 49,49) apmērā par nekustamo īpašumu „Madaras”, 

Oļšanikos, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6092 004 0031, bezstrīdus 

kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  

/Ziņo K.Murāne/ 

 

3.1. N. B. 

 

 Izskatījusi I. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/421) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu N. B. adresē: “Atvases”, Vasiļi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. B. adresē: “Atvases”, Vasiļi, Andrupenes 

pagasts, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.2. E. K. 

 

 Izskatījusi P. K. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/501) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu E. K.  adresē: Asūnes iela 3, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 



 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E. K. adresē: Asūnes iela 3, Dagda, Dagdas 

novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.3.  S. R., L. R., L. R. 
 

 Izskatījusi I. O. un M. F. iesniegumus (reģ.Nr.3-2.5/15/443, Nr.3-2.5/15/444) par ziņu 

anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S. R. un viņas nepilngadīgajiem bērniem L. R. un L. R. 

adresē: Ezermalas iela 4B, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu S. R. un viņas nepilngadīgajiem bērniem L. R. 

un L. R. adresē: Ezermalas iela 4B, Dagda, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.4. N. B. 
 

 Izskatījusi V. B., 02.07.2015 iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/458) par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu N. B. adresē: Liepājas iela 34, Dagda, Dagdas novads, pamatojoties uz 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. B. adresē: Liepājas iela 34, Dagda, 

Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4. § 

Par telpu iznomāšanu NVA Krāslavas filiālei 

/Ziņo K.Murāne/ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Rīkot nekustamā īpašuma – telpu Nr.2., 3., 14., 15., ar kopējo platību 48,1 m
2
, kas atrodas 

Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību mutisku izsoli.  

2. Apstiprināt pašvaldības telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoles 

noteikumus. /Pielikumā/ 



3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpām ar kopējo platību 48,1 m
2
 vienam 

mēnesim – 203,70 EUR,  t.sk. PVN.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 Komisijas priekšsēdētājs: Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;  

 Komisijas locekļi: Ēriks ČAPLINSKIS – finanšu nodaļas vadītājs; 

          Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists; 

                                           Kristīne MURĀNE – juridiskā nodaļas vadītāja. 

5. Publicēt paziņojumu par telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsoli pašvaldības 

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu. 

 

 

5. § 

Par finansējuma piešķiršanu 
/Ziņo Ē.Čaplinskis, I.Pauliņš, A.Badūns/ 

 

5.1. Fondam  „1836”  
 

Izskatījusi nodibinājuma „Fonds „1836””, reģ. Nr. 40008239822,  aicinājumu piedalīties 

projektā, kas veltīts Latvijas simtgadei, un sniegt finansiālu atbalstu 300 EUR apmērā tā plāna 

īstenošanai 2015.gadā, kā arī lai veicinātu aktīvo atpūtu un veidotu ceļošanas infrastruktūru 

un lauku attīstību Dagdas novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Fondam „1836”  finansējumu 300 EUR (trīs simti euro) projekta „1836”  plāna 

īstenošanai 2015.gadā no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, 

kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 

08.400). 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt minēto summu  Fondam „1836” uz norādīto kontu. 

 

 

5.2. mobilā ratiņkrēlu pacēlāja iegādei 
 

Lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt no pašvaldības 2015.gada sociālajam budžetam plānotajiem līdzekļiem (kods 

10.900) 2 716,45  EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro, 45 centi) mobilā 

ratiņkrēslu pacēlāja iegādei. 

 

 

5.3. VSPC „Dagda” zobu higiēnas aprīkojuma iegādei 
 

Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt finansējumu aprīkojuma iegādei zobu higiēnista pakalpojuma nodrošināšanai, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6)punktu, kurā noteikts, ka 

http://www.dagda.lv/


pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Piešķirt VSPC „Dagda” no pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem (kods 01.100) 1 110 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit euro) 

zobu higiēnas aprīkojuma iegādei. 

 

 

6. § 

Par VSPC „Dagda” zobu higiēnista pakalpojuma maksas apstiprināšanu 
/Ziņo A.Badūns/ 

 

Izskatījusi Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” iesniegumu par zobu 

higiēnista pakalpojuma maksas apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt VSPC „Dagda” zobu higiēnista pakalpojuma maksas cenrādi ar 2015.gada 

1.septembri. 

Pielikumā: Zobu higiēnista maksas pakalpojuma cenrādis uz 3 lapām. 

 

 

7. § 

Par pašvaldības kustamās mantas – medicīniskās iekārtas 

Medonic M -serie M16C –  izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Saskaņā Dagdas novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumu „Par VSPC „Dagda” 

laboratorijas aprīkojuma atsavināšanu” (prot. Nr.6, 9.§), iepazinusies ar Novērtēšanas 

komisijas noteikto kustamas mantas  nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos 

izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-

11.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Veselības un sociālo pakalpojumu centra 

„Dagda” medicīniskās iekārtas - analizatora Medonic M - serie M16C, nosacīto cenu 

EUR 180,-(viens simts astoņdesmit euro un 00 euro centi). 

/ Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lp./ 

1.2. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – Veselības un sociālo pakalpojumu centra 

„Dagda” medicīniskās iekārtas - analizatora Medonic M – serie M16C,  izsoles 

noteikumus. 
/Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 1 lp./ 

1.3. Publicēt paziņojumu par kustamās mantas izsoli pašvaldības informatīvajā izdevumā  

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv. 

 



 

8. § 

Par nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes pagastā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Ņemot vērā  2015.gadā 31.jūlija  notikušās nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes 

pagastā, kadastra numurs 60920060369, izsoles rezultātus un nosacītās cenas samaksu, kā arī  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2015.gada 31.jūlijā notikušās izsoles rezultātus par nekustamā īpašuma 

„Olūti”, Šķaunes pagastā, pārdošanu J. P. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 3 250 

(trīs tūkstoši divi simti piecdesmit eiro). 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma „Olūti”, Šķaunes  

pagastā, pirkuma līgumu. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

 

 

9. § 

Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 20 m
2
 platībā  

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Ņemot vērā  2015.gadā 11.augustā  notikušās zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 

0284 daļas 20 m
2
 platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, kā arī  pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”, sakarā ar izsoles pretendenta SIA „Ledinki” 20.08.2015. iesniegumu par 

atteikšanos no zemes gabala nomas tiesībām, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. 2015.gada 11.augusta izsoli par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 20 m
2
 

platībā nomas tiesībām atzīt par nenotikušu. 

2. Finanšu nodaļai atmaksāt SIA „Ledinki” izsoles nodrošinājuma naudu EUR 30,00.  

 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma - zemes gabala „Līkloči”, Dagdas pagastā – atsavināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumu „Par zemes 

atsavināšanas procesa uzsākšanu” (prot. Nr.6, 35.§),  ņemot vērā to, ka minētais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. 

un 8.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 



nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Platacis, R.Azins,  

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Līkloči”, Dagdas pagastā, Dagdas 

novadā, ar kadastra Nr. 6054 002 0078, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 

0,934 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Valērijs MASJUKS– nekustamā īpašuma speciālists;  

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē. 

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 

 Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists; 

 Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Līkloči”,Dagdas pagastā, Dagdas novadā, 

izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 

 

11. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 3-5,  Asūnē, atsavināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu pārdot pašvaldībai 

piederošo dzīvokli Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ņemot vērā to, ka 

minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17) punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Platacis, R.Azins,  

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas 

novadā, ar kadastra numuru 6046 900 0029 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 352/8879  

kopīpašuma domājamās daļas.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

 Raitis AZINS – Domes priekšsēdētāja vietnieks;  

 Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

 Ināra TUKIŠA – ekonomiste.  

3. Novērtēšanas komisijai pieaicināt sertificētu vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma 

nosacīto cenu un iesniegt apstiprināšanai domē.  

4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

 Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 



 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 

 Juris PRILUCKIS – zemes lietu speciālists; 

 Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma  izsoles noteikumus un iesniegt 

apstiprināšanai domē. 

 

 

12. § 

Par Vecdomes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodošanu  

Svariņu pagasta pārvaldei 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar to, ka tiek īstenots pašvaldības prioritārais investīciju projekts 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

Dagdas novada Svarincu un Mariampoles ciemā", kas paredz attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukciju Svariņu pagasta Svarincos,  tā kā  bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta 

Dagdas pagastā, Vecdomē, zemes gabalā „Dižskabarži” 2009.gada septembrī ir nodota 

apsaimniekošanā SIA „Dagdas komunālā saimniecība”, bet faktiski netiek pielietota, lai 

nodrošinātu mantas lietderīgu izmantošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 19.-22.punktiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības bilances un Svariņu pagasta 

pārvaldei iekļaut bilancē pamatlīdzekli : 

 

Nr.  Pamatlīdzeklis Bilance

s konts  

Bilances 

vērtība  

(EUR)  

Nolieto-

jums  

(EUR) 

Atlikusī vērtība  

(EUR) 

1.1. Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas 

iekārta MicroFAST 9 Q  

(34 m
3
 / dnn) 

1252 75 972,13 2 532,41 54 022,46 

 

2. Finanšu nodaļai sagatavot pamatlīdzekļu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus starp Dagdas novada pašvaldību un SIA 

„Dagdas komunālā saimniecība” 2009.gada 17.septembrī noslēgtajā nomas līgumā 

Nr.SA01-09/2009. 

 

 

13. § 

Par dzīvokļa jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

13.1.  īres līguma pagarināšana ar A. B. 

 

 Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 11.augusta lēmumu par īres 

līguma pagarināšanu A. B., likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, 



atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt A. B. 2014.gada 26.augusta  dzīvojamās telpas – dzīvokļa Kalna ielā 1 – 3, 

Asūnē,  īres līgumu Nr.41  uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim. 

2. Uzdot Asūnes pagasta pārvaldes vadītājai Ž.Aišpurei noslēgt vienošanos ar A.B. par 

minētā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

 

 

13.2.  īres līguma pārslēgšana uz J. B. vārdu 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2015.gada 11.augusta lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu uz J. B. vārda, pamatojoties uz likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli Alejas ielā 12-4, Dagdā, Dagdas 

nov., uz J. B. vārda  uz 1 (vienu) gadu. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt īres līgumu ar J.B.. 

3. Uzlikt par pienākumu J.B. reģistrēt deklarēto dzīvesvietu adresē Alejas iela 12-4,  Dagda, 

Dagdas nov. 

 

 

14. § 

Par ierosinājumu valsts meža zemes atsavināšanai kapu paplašināšanai  

Dagdas pilsētā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Dagdas kapsēta Pļavu ielā 15 ir vienīgā pilsētā, kur notiek jaunu kapavietu ierādīšana, 

jo pārējās tās teritorijā esošās kapsētas ir slēgtas. Ņemot vērā gadā veikto apbedīšanas vietu 

izveidošanu, secināts, ka tuvāko gadu laikā pašvaldība nespēs ierādīt jaunas kapavietas 

esošajā Dagdas kapsētā.  

 Blakus Dagdas kapsētai atrodas valsts meža zemes ar kadastra apzīmējumu 6009 002 

0329  3,3791 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0331  1,23  ha platībā. Īpašumi 

reģistrēti uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.  

 Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0331 atrodas senākas apbedījuma 

vietas (vecticībnieku kapi), kuras nepieciešams uzturēt. 

  Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktā noteikts, ka Zemesgrāmatā ierakstītās 

valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta 

rīkojumu, ja tā nepieciešama likumā "Par pašvaldībām" noteikto šādu pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai: ceļu būvniecība, kapsētu izveidošana vai paplašināšana, parku ierīkošana 

un uzturēšana; mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās. 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2)punktu un 

21.panta pirmās daļas 17) punktu,  saskaņā ar Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktu 

un Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem Nr.776 „Valsts meža zemes 

atsavināšanas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 



M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 

nav, „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lūgt nodot bez atlīdzības Dagdas novada pašvaldības īpašumā autonomo funkciju 

veikšanaisekojošus valsts meža zemes īpašumus : 

1.1.ar kadastra numuru 6009 002 0329  3,3791 ha platībā,  Pasta ielā 63, Dagdā, Dagdas 

novadā  – kapsētas paplašināšanai; 

1.2.ar kadastra numuru 6009 002 0331  1,23  ha platībā, Pļavu ielā 18, Dagdā, Dagdas novadā 

– kapsētas uzturēšanai. 

 

2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai. 

 

 

15. § 

Par īpašuma nosaukumu piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Sakarā ar pašvaldības īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā un pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt pašvaldības īpašumam ar kadastra Nr. 6050 004 0013, Bērziņu pagastā, 

nosaukumu “Pumpuri”. 

2. Piešķirt pašvaldības īpašumam ar kadastra Nr. 6046 004 0126, Asūnes pagastā, 

nosaukumu “Jāņtārpiņi”. 

 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

16.1. “Eglītes”, Konstantinovas pagastā 

 

Izskatot Ē. Z. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.07.2015.) par īpašuma “Eglītes” 

sadali un pamatojoties uz zvērinātas notāres Evijas Paļumas 09.07.2015. izdotu mantojuma 

sadales līgumu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Eglītes”, Konstantinovas pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Eglītes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6076 

003 0119 (8,6 ha) nosaukumu “Zariņi 1”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



16.2.  “Rieksti”,  Svariņu pagastā 

 

Izskatot V. S. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 04.08.2015.) par īpašuma “Rieksti” 

sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Rieksti”, Svariņu pagastā, sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Rieksti” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6090 

001 0086 (7,3 ha) nosaukumu “Lejas”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.3. “Strazdiņi”,  Andrupenes pagastā 

 

Izskatot A. S., kurš uz pilnvaras pamata pārstāv I. S., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 

22.07.2015.) par īpašuma “Strazdiņi” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Strazdiņi”, Andrupenes pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Strazdiņi” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 

002 0027 (1,6 ha) nosaukumu “Meža Strazdi”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.4. “Senatnes”,  Bērziņu pagastā 

 

Izskatot S. Š. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 13.08.2015.) par īpašuma “Senatnes” 

sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Senatnes”, Bērziņu pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Senatnes” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6050 

002 0125 (14,6 ha) nosaukumu “Kalnbērzi”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.5. “Pļaviņas”,  Šķaunes pagastā 



 

Izskatot V. R. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.08.2015.) par īpašuma “Pļaviņas” 

sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Pļaviņas”, Šķaunes pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Pļaviņas” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6092 006 0156 (3,6 ha) un 6092 006 0157 (1,3 ha) nosaukumu “Lejaslauki”, saglabājot 

tiem iepriekšējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.6.  “Midiši”,  Dagdas pagastā 

 

Izskatot SIA “Ūzoleņi”, reģistrācijas Nr.41503050536, juridiskā adrese “Dižskabarži”-

7, Vecdome, Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 17.08.2015.) par 

īpašuma “Midiši” sadali un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu un 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā 

nepiedalās A.Viškurs, S.Viškure, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes īpašuma “Midiši”, Dagdas pagastā,  sadalei. 

2. Piešķirt no īpašuma “Midiši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6054 

003 0010 (2,3 ha) nosaukumu “Midiši 1”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās un rezerves 

zemes fonda iekļautās zemes nomu un pamatojoties uz  Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, 

V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā 

nepiedalās M.Ļevkova,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



1. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi saskaņā ar sarakstu:  
 

Nr. 

p.k. 

Administratīvā 

teritorija 

Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 

Platība, ha Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Andzeļu pagasts M. P. 6044 005 0308 0,49 20 

2. Andrupenes pagasts M. Ļ. 6042 004 0567 

 

6042 003 0136 

6042 007 0086 

6,0  
(daļa no z.g.) 

2,52 

2,5 

3 

3. Šķaunes pagasts I. A. 6092 006 3289 2,2  
(daļa no z.g.) 

10 

 

2. Pilnvarot attiecīgo pagasta pārvaldes vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 

Lēmumi pievienoti protokola pielikumā uz 3 lapām 

 

 

18. § 

Par neiznomātas zemes saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomāto zemes 

gabalu sarakstu: 

Nr. 

p.k. 

Pagasts Zemes vienības statuss Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Platība 

(ha) 

1. Dagdas Pašvaldībai piekritīga zeme 6054 004 0142 5,2  

(daļa no z.g.) 

2. Konstantinovas rezerves zemes fonds 6076 003 0217 3,0 

3. Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0200 0,5 

4. Konstantinovas pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 

5. Ezernieku pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 5,35  

(daļa no z.g.) 

 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2015 gada 

9.oktobrim. 

 

 

19. § 

Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

19.1. īpašumā “Klajumi”,  Bērziņu pagastā 



 

Izskatot V. K., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv J. K., iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 22.07.2015.) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, konstatēts:  

- Bērziņu pagasta īpašumā “Klajumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0015 

kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

lauksaimniecības zeme, kods 0101; 

- zemes vienības kopplatība ir 20,1 ha, pēc veiktās meža inventarizācijas un saskaņā ar Valsts 

meža dienesta datiem, zemes gabalā ir 9,0 ha lauksaimniecības zemes un 10,2 ha meža zemes, 

līdz ar to dominējošā zemes lietošanas veida kategorija ir mežsaimniecības zeme. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, kā arī 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. gadam,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, 

O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 

(M.Ļevkova), „atturas” – 2 (A.Arnicāns, R.Nipers), Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6050 002 0015 īpašumā “Klajumi”, Bērziņu 

pagastā,  mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, 

uz mežsaimniecības zeme, kods 0201. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.2. īpašumā “Kaspars”,  Ezernieku pagastā 

 

Izskatot R. T. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.08.2015.) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu, konstatēts:  

- īpašumā “Kaspars”, Ezernieku pagastā,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 004 

0008 kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

lauksaimniecības zeme, kods 0101; 

- saskaņā ar zemes vienības robežu plāna eksplikāciju, zemes vienības kopplatība ir 10,6 ha, 

tajā skaitā 0,7 ha lauksaimniecība izmantojamā zeme, 2,9 ha mežs, 4,7 ha zem ēkām un 

pagalmiem, līdz ar to dominējošā zemes lietošanas veida kategorija ir apbūves zeme. 

- 2013.gada 27.martā apstiprinātajā Dagdas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0008 izmantošanas veids ir publiskas 

apbūves teritorija. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 004 0008 īpašumā “Kaspars”, Ezernieku 

pagastā,  mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, 

uz komercdarbības objektu apbūve, kods 0801. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 



Par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta 04.08.2015. vēstuli Nr. 9-02/474799-4/1 un 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, 2013.gada 27.martā apstiprināto Dagdas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2024. gadam,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

Rezerves zemes fondā iekļautai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6042 001 

0153, Andrupenes pagastā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – fizisko un juridisko 

personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, kods 0302. 

 

 

21. § 

Par zemes nodošanu apakšnomā 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

Izskatot K. K. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 27.07.2015.) par atļauju iznomātās 

zemes nodošanu apakšnomā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās 

daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Gžibovskis, I.Gžibovska, O.Kosarevska, O.Golube, R.Azins, 

S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Arnicāns, A.Viškurs, 

M.Ļevkova, R.Nipers, V.Krūmiņš), atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās A.Plotka,  

Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Atļaut K. K. nodot apakšnomā Ē. P. zemes gabalu Ezernieku pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 6056 005 0223 (4,5 ha)  līdz  2022.gada 31.maijam. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu maksā nomnieks, kuram 

ir nomas līgums ar pašvaldību . 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22. § 

Par projekta „Radošās rokas biedrībā „Nākotnei”” atbalstīšanu 

/Ziņo S.Drozdova/ 

 

Sakarā ar biedrības “Nākotnei”, reģ. Nr.40008158911, juridiskā adrese Skolas iela 4, 

Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov., sagatavoto projekta  pieteikumu „Radošās rokas biedrībā 

„Nākotnei”” iesniegšanai Borisa un Ināras Teterevu (turpmāk - BIT) fonda programmā „Nāc 

un dari! Tu vari!”, kā arī lūgumu nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27) punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Kosarevska, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, 

V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties biedrības „Nākotnei” projektā „Radošās rokas biedrībā „Nākotnei”” ar 

pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā - EUR 194,00 (viens simts deviņdesmit četri 



euro) no kopējām projekta izmaksām, kas sastāda  EUR 1 940,00, un nodrošinot tā 

priekšfinansējumu EUR 349,20 (trīs simti četrdesmit deviņi euro, 20 centi). 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā projekta finansējumu nodrošināt no  pašvaldības 

2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumi (kods 08.400). 

3. Biedrībai “Nākotnei” pēc finansējuma saņemšanas no BIT fonda 5 darba dienu laikā 

pārskaitīt pašvaldībai piešķirto priekšfinansējuma summu un viena mēneša laikā pēc 

minētā projekta realizācijas iesniegt atskaiti par līdzekļu izlietošanu.  

 

 

23. § 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu Dagdas novada pašvaldības skolās 

/Ziņo Ē.Čaplinskis; A.Gžibovskis, R.Azins, V.Stikuts, S.Viškure/ 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kurā noteikts, ka „Pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu.”,  izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, ņemot vērā, ka ar 1.septembri valsts 

nodrošinās brīvpusdienas 1.- 4.klašu skolēniem,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

O.Kosarevska, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts,), „pret” – 2 (A.Gžibovskis, R.Azins), „atturas” 

– 4 (A.Plotka, O.Golube, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), Dagdas novada dome  NOLEMJ: 

 

1. Ar 2015.gada 1.septembri nodrošināt brīvpusdienas Dagdas novada pašvaldības skolās   

5.-7.klašu skolēniem. 

2. Brīvpusdienu nodrošināšanai 2015.gada septembrī – decembrī nepieciešamos līdzekļus 

novirzīt  no pašvaldības budžeta papildus ieņēmumiem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:10. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 24.augustā 

 

 



1 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2015.gada 20.augusta sēdē 

(protokols Nr.11, ) 

 

 

Par pašvaldības telpu Nr.2.,3.,14.,15. Daugavpils ielā 8, Dagdā, 

 nomas tiesību izsoles noteikumi  
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Dagdas novada domes 2015.gada 20.augusta lēmumu „Par 

telpu iznomāšanu NVA Krāslavas filiālei” (protokols Nr.11, 4.§). 

1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, telpu 

(Nr. 2.,3.,14.,15.) Daugavpils ielā 8, Dagdā, ar kopējo platību – 48.1 kv.m,  nomnieku, 

kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar 

pašvaldību.  

1.3. Nomas tiesību izsoli rīko ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija  

(turpmāk tekstā - Komisija), ievērojot šos noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi 

un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

1.4. Izsole notiek atklātā veidā – mutiska, kurā noteikta nomas maksas vairāksolīšana par 

iznomājamajām telpām. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par telpām, 

tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst telpu  nomas tiesības uz 5 (pieciem)  gadiem. 

 

2. Izsoles objekts 

 

2.1. Izsoles objekts ir telpas (Nr. 2.,3.,14.,15.), kas atrodas Daugavpils ielā 8, Dagdā, būves 

kadastra Nr. 6009 001 0284 001 (48.1 kv.m. platībā), kuras nomas tiesības tiek izsolītas 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole). 

2.2. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 203,70 mēnesī. 

2.3. Izsoles solis - EUR 5. 

 

3. Izsoles dalībnieki 

 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē 

un iegūt nomas tiesības. 

3.2. Par izsoles dalībnieku nevar kļūt personas, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret 

Dagdas novada pašvaldību. 

3.3. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā 

nodrošinājuma nauda EUR 203,70 apmērā un dalības maksa EUR 10 apmērā, ieskaitot 

to Dagdas novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts 

LV72UNLA0050018182302, ar atzīmi „Par dalību telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā 

nomas tiesību izsolē”. 

3.4. Izsoles dalībnieki, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, desmit dienu laikā pēc izsoles 

iesniedz Dagdas novada pašvaldībai iesniegumus par nodrošinājuma naudas 

atmaksāšanu. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iesnieguma par šīs 

naudas atmaksāšanu saņemšanas, dalības maksa netiek atmaksāta. 

3.5. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta 

ikmēneša nomas maksas maksājumā (maksājumā par nākamā mēneša nomas maksu). 
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4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
 

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles noteikumiem notiek katru darba 

dienu līdz 2015.gada 4.septembra plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas 

ielā 4, Dagdā, tālr. 65681434. 

4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :  

4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:  

4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; 

4.2.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.2.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

4.2.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību; 

4.2.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 

4.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

4.2.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu. 

4.3. Reģistrējoties izsolei, Latvijā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti : 

4.3.1. pieteikumu, kurā norāda : 

4.3.1.1. nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

4.3.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.3.1.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

4.3.1.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību; 

4.3.1.5 nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 

4.3.2. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, 

kurai nav paraksta tiesību; 

4.3.3. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.3.4. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu. 

 

5. Piedāvājumu iesniegšana izsolei un tā saturs 
 

5.1. Šo noteikumu 4.nodaļā minētie dokumenti iesniedzami Dagdas novada pašvaldībā ne 

vēlāk kā līdz 2015.gada 4.septembra plkst. 10.00.  

5.2. Pieteikumu iesniedz rakstveidā. 

5.3. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona. 

5.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā.  

5.5. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti. 

5.6. Izsoles komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, 

kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus. 

5.7. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus tas netiek pielaists izsolei. 

5.8. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka 

izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto 

izsoles nodrošinājumu. 

5.9.  Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē. 

5.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat 

izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija. 

 

 

6. Izsoles norise 

 

6.1. Izsole notiek 2015.gada 4.septembrī plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas 

ielā 4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā. 
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6.2. Izsole notiek izsoles komisijas atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, 

netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti nākamajā dienā pēc 

izsoles, un tie tiek publicēti Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv. 

6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda 

pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda 

pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu 

par viņa piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona 

izsoles telpā nevar uzrādīt pasi (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka 

izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli. 

6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs. 

6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu 

ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un 

īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir. 

6.6. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz 

izsoli šo noteikumu 6.1.punktā minētajā vietā un laikā, izsoles komisija nepielaiž viņu 

izsolei un uz atsevišķa izsoles komisijas lēmuma pamata viņam atmaksā samaksāto 

izsoles nodrošinājumu. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas 

neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. 

6.7. Izsoles vadītājs paziņo izsolei piedāvāto vietu, nomas maksas apmēra sākumcenu, kā arī 

nosauc izsoles soli. 

6.8. Ja uz izsoles objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, nomas 

tiesības iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas 

sākumcena, kas pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli. 

6.9. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. 

6.10. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem 

nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto 

augstāko nomas maksu un fiksē to. Ar to noslēdzas nomas tiesību iegūšanu. 

6.11. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas 

maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. 

6.12. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles 

pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas 

spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas 

dokuments. 

6.13. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles 

dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas 

tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atgriezta 

izsoles nodrošinājuma maksa. 

6.14. Izsoles komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas. 

7. Nenotikusī izsole 

 

7.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu: 

7.1.1. ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies 

neviens izsoles dalībnieks; 

7.1.2. ja nav pārsolītā sākumcena; 

7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas 

līgumu noteiktajā termiņā; 

7.1.4. ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības 

piedalīties izsolē. 

 

http://www.dagda.lv/
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8. Izsoles rezultātu apstiprināšana 
 

8.1. Izsoles protokolu izsoles dienā pēc izsoles, apstiprina izsoles komisija. 

8.2. Sūdzības par izsoles komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībai  ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek izskatītas. 

 

9. Nomas līguma noslēgšana 

 

9.1. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz nomas līgums. 

9.2. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Dagdas novada pašvaldības mājas lapā 

www.dagda.lv. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                            S.Viškure 

 

http://www.dagda.lv/


 

Dagdas novada pašvaldības iestāde 

Veselības un sociālo pakalpojumu centrs „DAGDA” 
 

Reģ. Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV- 5674 

 tālr. 65653184, fakss 65681583, e-pasts veseliba@dagda.lv 

                                                                                      

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2015.gada 20.augusta sēdē 

(protokols Nr.11, 6.§) 

 

 

PI ,,VSPC ,,DAGDA”” 

ZOBU  HIGIĒNISTA  MAKSAS  PAKALPOJUMI 

no 2015.gada 1.septembra 

 

 

Nr. 

p.k. 

Manipulācijas nosaukums Cena 

(EUR) 

1. Darba vietas sagatavošana katrā apmeklējumā, kas ietver 

vienreizlietojamos materiālus, kā arī instrumentu trijnieku, 

personāla sagatavošanas darbus, ortodonti uzrāda pie diagnostikas 

un ārstēšanas plāna sastādīšanas 

1,74 

2. Pacienta pirmreizēja, pilnīga izmeklēšana un anamnēzes datu 

ievākšana. Samaksa tiek veikta vienu reizi, pacientam ierodoties 

prakses vietā.  

Manipulācijas izmaksās nav ietverti rentgendiagnostiskie 

izmeklējumi, ortodonti uzrāda pie diagnostikas un ārstēšanas plāna 

sastādīšanas. Epidemioloģisko projektu gadījumos mutes veselības 

centru apskatēs manipulāciju uzrāda zobārsti. Samaksa par 

manipulāciju netiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti 

4,09 

3. Atkārtota izmeklēšana ar izmaiņu konstatāciju. Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja vienam pacientam to uzrāda ne biežāk 

kā vienu reizi sešu mēnešu laikā,  samaksa par manipulāciju netiek 

veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti. 

2,09 

4. Zobu higiēnas indeksa noteikšana pirms profesionālās zobu 

higiēnas vai periodonta saslimšanu ārstēšanas, samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja vienam pacientam to uzrāda ne biežāk 

kā divas reizes gadā. 

1,37 

5. Smaganu asiņošanas indeksa noteikšana pirms profesionālās zobu 

higiēnas vai periodonta saslimšanu ārstēšanas. Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja vienam pacientam to uzrāda ne biežāk 

kā divas reizes gadā 

0,84 

6. Periodonta indeksa noteikšana (CPITN), izmantojot pogveida 

granulētās zondes, pirms profesionālās zobu higiēnas vai periodonta 

saslimšanu ārstēšanas. Samaksa par manipulāciju tiek veikta, ja 

vienam pacientam to uzrāda ne biežāk divas reizes gadā. 

3,15 



7. Pirmreizēja pilnīga periodonta izmeklēšana, ko veic periodontologs 

vai speciālists vienam pacientam vienu reizi gadā 
9,40 

8. Atkārtota periodonta izmeklēšana, ko veic periontologs vai 

speciālists 
6,27 

9. Higiēnas instrukcija un motivācija, pielietojot mutes dobuma 

kopšanas un profilakses uzskates līdzekļus un sniedzot informāciju 

vecākiem par bērna zobu stāvokli, ortodonti uzrāda pie diagnostikas 

un ārstēšanas plāna sastādīšanas 

2,37 

10. Zobu virsmu apstrāde ar pretkariesa līdzekļiem – gēla vai putu 

aplikācija.  
0,95 

11.  Zobu virsmu pārklāšana ar fluorlaku visā mute 1,26 

12. Zobu mīkstā aplikuma noņemšana visā mutē 3,03 

13. Zobu pulēšana visā mutē 2,95 

14. Zobu cietā pigmenta noņemšana visā mutē. 7,56 

15. Zobakmens noņemšana – vienā laika vienībā (15 min.) Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot 

profesionālo mutes higiēnu bērniem līdz 18 gadu vecumam vai 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušajām personām, Manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā 

ar dienestu tas ir atļauts 

6,12 

16. Zobakmens noņemšana – divās laika vienībās (30 min.) samaksa 

par manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot 

profesionālo mutes higiēnu bērniem līdz 18 gadu vecumam vai 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušajām personām, manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā 

ar dienestu tas ir atļauts 

10,68 

17. Zobakmens noņemšana – četrās laika vienībās (60 min.) Samaksa 

par manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot 

profesionālo mutes higiēnu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas rezultātā cietušajām personām, manipulāciju uzrāda 

zobārsti, kuriem līgumā ar dienestu tas ir atļauts 

18,43 

18. Zobakmens noņemšana – sešās laika vienībās (90 min.) Samaksa 

par manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot 

profesionālo mutes higiēnu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas rezultātā cietušajām personām, manipulāciju uzrāda 

zobārsti, kuriem līgumā ar dienestu tas ir atļauts 

25,92 

19. Zobu sakņu pulēšana –  vienā laika vienībā (15 min.) Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot  zobu 

sakņu pilnīgu mehānisku apstrādi Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, 

manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā ar dienestu tas ir 

atļauts 

8,13 



20. Zobu sakņu pulēšana –  divās laika vienībās (30 min.) Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot  zobu 

sakņu pilnīgu mehānisku apstrādi Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, 

manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā ar dienestu tas ir 

atļauts 

12,22 

21. Zobu sakņu pulēšana –  četrās laika vienībās (60 min.) Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot  zobu 

sakņu pilnīgu mehānisku apstrādi Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām četru 

apmeklējumu laikā, manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā ar 

dienestu tas ir atļauts 

19,60 

22. Zobu sakņu pulēšana –  sešās laika vienībās (90 min.) Samaksa par 

manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, veicot  zobu 

sakņu pilnīgu mehānisku apstrādi Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām sešu 

apmeklējumu laikā, manipulāciju uzrāda zobārsti, kuriem līgumā ar 

dienestu tas ir atļauts 

27,86 

23. Smaganu kabatu skalošana ar antibakteriāliem šķidrumiem vienā 

laika vienībā (līdz 5 minūtēm). Samaksa par manipulāciju tiek 

veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, izpildot ārsta norādījumu 

2,44 

24. Smaganu kabatu skalošana ar antibakteriāliem šķīdumiem – divās 

laika vienībās (līdz 10 minūtēm) Samaksa par manipulāciju tiek 

veikta, ja to uzrāda zobu higiēnisti, izpildot ārsta norādījumu 

4,12 

25. Lokālu medikamentu (gēlu) ievietošana smaganu kabatā vienam 

zobam. Samaksa par manipulāciju tiek veikta, ja to uzrāda zobu 

higiēnisti, izpildot ārsta norādījumu 

0,92 

26. Šķiedrveida lokālo medikamentu ievietošana ar izņemšanu no 

smaganu kabatas vienam zobam 
8,13 

27. Smaganu kabatas kiretāža vienam zobam 8,17 

28. Smaganu kabatas kiretāža – katram nākamajam zobam 4,33 

29. Virsmas anestēzija, ko pielieto pie manipulācijām, kuru izmaksās 

nav iekļauta cita veida anestēzija 
0,51 

30. Silantu uzlikšana vienam zobam 10,00 

  

 

 
 Iestādes vadītājs             A.Badūns 

 
 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2015.gada 20.augusta sēdē 

(protokols Nr.11, 7.§) 

 

 

Pašvaldības kustamās mantas – analizatora Medonic M – serie M16C 

IZSOLES NOTEIKUMI  

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – analizators Medonic M- serie M16C.  

2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.  

3. Izsoles laiks: 2015. gada 17.septembris plkst. 11:00.  

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis 

uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.  

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles 

komisijas priekšsēdētāju Ivaru Pauliņu, mob.tālr. 2 9192507.  

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 180,- (viens simts astoņdesmit euro un 00 euro 

centi). 

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).  

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.  

9. Izsoles solis – EUR 10. 

10. Izsoles metode – mutiska izsole.  

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita 

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas  Veselības un sociālo 

pakalpojumu centram „Dagda” (reģ.Nr.90009226858, Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas 

novads, konts: LV65UNLA0050018138002,  A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar 

norādi "Analizatora  Medonic M  izsoles nodrošinājums".  

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no 

plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.  

13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai 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 - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā 

ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas 

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  

14. Izsoles norise:  
- izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;  

- 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 – EUR 10,- ;  

- par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis 

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.  

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas 

laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē 

tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.  



16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome 

pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo aktu strīdu komisijai.  

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Veselības un sociālo pakalpojumu 

centru „Dagda”  un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc 

izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, 

izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, 

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.  

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja                                                                               S.Viškure 

 
 

 

 

 

 

 
 


