
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dagdā 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdas novada   
Svariņu pagastā 
 

Nr. 15 2015.gada 19.novembrī 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Darba kārtība: 
 
1. Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu oktobrī - 

novembrī. 
2. Par grozījumiem 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas 

novadā” . 
3. Par grozījumiem 27.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un 

kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā” . 
4. Par grozījumiem 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās 

palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” .  
5. Par grozījumiem 23.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā” . 
6. Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmēm 2016.gadā.  
7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas nomaksas termiņa pagarināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 
10. Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. 
11. Par domes 2015.gada 17.septembra sēdes lēmuma “Par zemes nomas līguma slēgšanu” 

atcelšanu. 
12. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 
13. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. M. Andrupenes pagastā. 
16. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
17. Par zemes vienību sadali un piekritību pašvaldībai. 
18. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. 
19. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju. 
20. Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm. 
21. Par grozījumiem Dagdas TIC suvenīru cenrādī. 
22. Par autobusa  SETRA S 215 RL  izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu. 
23. Par autobusa  SETRA S 211 HD  izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu.  
24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 3 – 5, Asūnē, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
25. Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā. 
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā,  atsavināšanu. 



27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagstā,  
atsavināšanu. 

28. Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284  daļas 100 m
2 platībā nomas tiesību izsoli. 

29. Par administratīvās lietas izbeigšanu. 
30. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 
31. Par  SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu. 
32. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvi. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
11 deputāti:  Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Irēna Gžibovska, Maija 

Ļevkova, Raimonds Nipers, Raitis Azins,  Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, 
Vladislavs Višņevskis. 
 
Administrācijas darbinieki (ziņotāji): izpilddirektors Ivars Pauliņš, sociālā dienesta vadītāja 

Elita Trūle, projektu koordinators Artjoms Gekišs, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, 
VSPC “Dagda” vadītājs Andris Badūns. 
 
Pašvaldības iestāžu vadītāji: Asūnes pagasta pārvaldes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja 

Žanna Aišpure, Bērziņu pagasta pārvaldes 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. 
 
Nepiedalās –  
4 deputāti: Aivars Arnicāns (darba darīšanās), Aivars Platacis (personīgo apstākļu dēļ), 
Oksana Kosarevska (darba darīšanās), Olga Golube (darba darīšanās). 
 
 

1. § 
Pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

oktobrī – novembrī 
/Ziņo I.Pauliņš; V.Stikuts/ 

 
Dagdas novada dome pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora pārskatu par pašvaldības 

veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu oktobrī - novembrī. 
 
 

2. § 
Par grozījumiem 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”  
/Ziņo E.Trūle/ 

 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un 

piekto daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu un 

45.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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.8 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 

10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā””. 
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM 

par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus 

publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 
 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  
 
 

3. § 
Par grozījumiem 27.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.9  

“Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai 

Dagdas novada pašvaldībā” 
/Ziņo E.Trūle/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktuun 

45.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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. 9 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 

27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā””. 
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM 

par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus 

publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 
 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 9  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  

 
 

4. § 
Par grozījumiem 24.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.8  

“Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” 
/Ziņo E.Trūle/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu, 43.panta 

trešo daļu un 45.pantu, 



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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. 10 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 

24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM 

par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus 

publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 
 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 10  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  
 
 

5. § 
Par grozījumiem 23.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu  
Dagdas novada pašvaldībā” 

/Ziņo E.Trūle/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1)punktu, 43.panta 
trešo daļu un 45.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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. 11 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 

23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā””. 
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). 
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja nav saņemti iebildumi no VARAM 

par noteikumu tiesiskumu, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”. Pēc spēkā stāšanās saistošos noteikumus 

publicē pašvaldības mājaslapā internetā un izliek redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkā un pagasta pārvaldēs. 
 
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 11  un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.  
 

 
 
 



6. § 
Par VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta  izdevumu tāmēm 

2016.gadā 
/Ziņo A.Badūns; R.Nipers/ 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.¹ punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14)punkta g)apakšpunktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 

”Dagda””  sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2016.gadā uz 1 (vienu) 
personu. 

2. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības iestādes „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs 

”Dagda””  sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmi 2016.gadā uz 1 (vienu) 
īpaši kopjamu personu, kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam (kopējais summētais līdz 

5 punktiem).    
 
Pielikumā: VSPC „Dagda” sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāmes uz 2 

lapām. 
 
 

7. § 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

7.1.  J. M. 
 

Izskatījusi V. Z. iesniegumu (reģ. Nr.3-2.5/15/643) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu J. M. adresē: “Gobiņas”-1, Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, pamatojoties 

uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. M. adresē: “Gobiņas”-1, Ozoliņi, Dagdas 

pagasts, Dagdas novads. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
7.2. V. L. 

 
Izskatījusi V. Š. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/15/650) par ziņu anulēšanu par deklarēto 

dzīvesvietu V. L. adresē: “Grantiņi”, c.Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, pamatojoties 



uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. L. adresē: “Grantiņi”, c.Šķaune, Šķaunes 

pagasts, Dagdas novads. 
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par iedzīvotāju dzīvesvietas 

deklarēšanu Ināra Samuilova. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

8. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa 

un nokavējuma naudas nomaksas termiņa pagarināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Dagdas novada dome izskatīja V. P. iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju pagarināt 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda par laika periodu no 2014.gada līdz 2015.gadam 

nomaksas termiņu uz vienu gadu, sakarā ar to, ka personai trūkst līdzekļu nodokļa samaksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk tekstā  - Likums) 26.panta 
(11) daļu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist, ka V. P. veic nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo īpašumu Rīgas 

ielā 4, Dagdā, EUR 410,88 (četri simti desmit euro 88 centi) apmērā, samaksu šādā 

kārtībā: 
1.1. līdz 17.12.2015. – 34,24; 
1.2. līdz 18.01.2016. – 34,24; 
1.3. līdz 17.02.2016. – 34,24; 
1.4. līdz 17.03.2016. – 34,24; 
1.5. līdz 18.04.2016. – 34,24; 
1.6. līdz 17.05.2016. – 34,24; 
1.7. līdz 17.06.2016. – 34,24; 
1.8. līdz 18.07.2016. – 34,24; 
1.9. līdz 17.08.2016. – 34,24; 
1.10. līdz 19.09.2016. – 34,24; 
1.11. līdz 17.10.2016. – 34,24; 
1.12. līdz 17.11.2016. – 34,24. 

Papildus katra mēneša maksājumam V. P. veic nokavējuma naudas samaksu, kas 

aprēķināta uz samaksas veikšanas dienu saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

29.panta otro daļu. 
2. Kontroli par Lēmuma izpildi uzdot veikt nekustamā īpašuma nodokļa administratorei 

Jolantai Pauliņai. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  
 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
9. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Asūnes HES” 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
par nekustamo īpašumu „Ūdensdzirnavas”, Asūnes pagastā 
 

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

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

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

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, 

un Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes 
2015.gada 29.oktobra pieprasījumu Nr.05848/024/2015-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par 
nekustamā īpašuma „Ūdensdzirnavas”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 
6046 501 0122, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu 

parāda piedziņu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt no SIA “Asūnes HES”, reģistrācijas Nr.41503027192, nokavēto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumu EUR 89,46 (EUR 66,90 – nesamaksātā nodokļa summa un 
EUR 22,68 – nokavējuma nauda uz 19.11.2015.) apmērā par nekustamo īpašumu 

„Ūdensdzirnavas”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6046 501 0122, 

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

kustamo un nekustamo īpašumu. 

 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

10. § 
Par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1)punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”,  
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, R.Nipers, R.Azins, 
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, M.Ļevkova; 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Uzsākt Dagdas novada Teritorijas plānojuma  2013.-2024. gadam (turpmāk – Teritorijas 

plānojums) grozījumu izstrādi. 
2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. (Pielikumā) 
3. Izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei šādā sastāvā: 

Artjoms Gekišs – projektu koordinators 



Aivars Klismets – būvvaldes speciālists 
Arvīds Ozoliņš – vides inženieris 
Leontīna Žeimote – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja 
Anatols Viškurs – domes deputāts 
Maija Ļevkova – domes deputāte 

4. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju un darba grupas vadītāju 

apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatoru Artjomu Gekišu. 
 
 

11. § 
Par domes 2015.gada 17.septembra sēdes lēmuma  

“Par zemes nomas līguma slēgšanu” atcelšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Dagdas novada pašvaldības dome 2015.gada 17.septembra sēdē ar lēmumu “Par 

zemes nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 8.§) ir piešķīrusi zemes nomas tiesības I. V. 
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 005 0114, 0,14 ha platībā, lauksaimnieciska 
rakstura būvju uzturēšanai. Zemes vienība citām personām nebija iznomāta, pašvaldībai 

nebija zināmi arī uz zemes gabala atrodošos ēku īpašnieki. 
Pašlaik novada pašvaldībā ir saņemti pieci iesniegumi no personām, kuras uzrādījušas 

dokumentus, kas apliecina būvju piederību un lūdz piešķirt nomā daļu no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6042 005 0114 būvju uzturēšanai.  
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 85.panta 2.daļas 3.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Dagdas novada domes 2015.gada 17.septembra sēdes lēmumu “Par zemes nomas 

līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 8.§). 
2. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar I. V. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 

005 0114,  0,14 ha platībā, Andrupenes pagastā. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

12. § 
Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 
 
12.1. “Pavasari”, Šķaunes pagastā 

 
Izskatot S. G., kura kā aizbildne pārstāv arī nepilngadīgo A. G., un nepilngadīgās S. R., 

kuras aizbildne ir Ž. R., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 28.10.2015.) par īpašuma 

“Pavasari” 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, Dagdas novada bāriņtiesā 

noslēgto vienošanos par mirušā R. G. mantojuma sadali,  



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Piekrist zemes īpašuma “Pavasari”, Šķaunes pagastā,  sadalei. 
2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 003 0030 (15,6 ha) saglabāt nosaukumu 

“Pavasari”, nosakot tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme, 

kods 0201. 
3. Piešķirt no īpašuma “Pavasari” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6092 

002 0049 (13,2 ha) nosaukumu “Pavasari 1”, saglabājot tam iepriekšējo nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme, kods 0101. 
4. Piešķirt no īpašuma “Pavasari” atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6092 002 0048 (8,6 ha) un 6092 005 0084 (4,7 ha) nosaukumu “Pavasari 2”, nosakot tiem 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201.  
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
12.2.  “Zirnīši”, Andrupenes pagastā 

 
Izskatot G. K., kuru uz pilnvaras pamata pārstāv A. R., iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts 12.11.2015.) par īpašuma “Zirnīši” sadali un pamatojoties 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” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Piekrist zemes īpašuma “Zirnīši”, Andrupenes pagastā,  sadalei. 
2. Piešķirt no īpašuma “Zirnīši” atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6042 

004 0168 (2,1 ha) nosaukumu “Jaunzirnīši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - mežsaimniecības zeme, kods 0201. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
13. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par zemes nomas tiesību 

izbeigšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt zemes nomas tiesības sekojošiem zemes nomniekiem: 
 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā 

teritorija 
Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 
Platība 

(ha) 



1. Asūnes pagasts J. C. 6046 003 0050 1,4 (daļa no z.g.) 

2. Dagdas pagasts R. M. 6054 005 0095 2,2 

3. Šķaunes pagasts V. S. 6092 005 0188 4,2 

4. Šķaunes pagasts D. C. 6092 006 3288 0,25 (daļa no z.g.) 

5. Svariņu pagasts I. I. 6090 002 0042 3,1 

 
Lēmumi pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām 
 
 

14. § 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus par pašvaldībai piekritīgās zemes 

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” – 9 (A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, 
R.Azins, 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. Noslēgt zemes nomas līgumus uz pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fondā iekļauto 

zemi, saskaņā ar sarakstu:  
 

Nr. 
p.k. 

Administratīvā 

teritorija 
Nomnieks Kadastra 

apzīmējums 
Platība, ha Nomas 

termiņš 

(gadi) 

1. Svariņu pagasts SIA “Ūzoleņi” 6090 005 0120 2,7 5 

2. Andzeļu pagasts N. O. 6044 005 0253 5,2 (1/2 d.d.) 8 

3. Andzeļu pagasts J. L. 6044 001 0241 0,7 5 

4. Konstantinovas 
pagasts 

S. M. 6076 004 0200 0,5 5 

5. Šķaunes pagasts S. V. 6092 006 3289 
6092 006 3290 

1,0 (daļa no z.g.) 
1,0 (daļa no z.g.) 

10 

 
2. Pilnvarot attiecīgo pagastu pārvalžu vadītājus noslēgt zemes nomas līgumus. 

 
Lēmumi  pievienoti sēdes protokola pielikumā uz 5 lapām. 

 
 

15. § 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. M. Andrupenes pagastā 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Izskatot no Valsts zemes dienesta (VZD) 10.11.2015. vēstuli Nr.9-01/491390-1/2 “Par 

datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”, ir konstatēts: 



- VZD Latgales reģionālā nodaļa 2015.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu 

atzīt P. M. īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0052 

Andrupenes pagastā.  
- Kadastra informācijas sistēmā minētajai zemes vienībai ir piešķirts statuss - zemes 

lietojums. 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 57.pantu, kas nosaka, ka iestāde, kurai lieta 

ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties 

saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likuma 

25.panta pirmās daļas 1.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt ar 2015.gada 20.novembri zemes lietošanas tiesības P. M. uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6042 009 0052,  5,35 ha platībā,  Andrupenes pagastā. 
2. Noteikt, ka līdz 2016.gada 19.novembrim bijušajam zemes lietotājam ir zemes nomas 

pirmtiesības. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
16. § 

Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
/Ziņo J.Priluckis/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu, 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”, 2013.gada 27.martā apstiprināto 

Dagdas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6042 005 0114 (0,14 ha) un 6042 005 0153 

(0,14 ha) Andrupenes pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 

lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves 

zeme, kods 1003. 
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6044 005 0246 (3,19 ha) un 6044 005 0358 

(2,0 ha) Andzeļu pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no trīs, četru un 

piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0702, uz lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0188 (1,3 ha) Dagdas pagastā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. 
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 004 3254 (0,5 ha) Konstantinovas pagastā 

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

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. 



5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6076 002 3245 (0,9 ha) Konstantinovas pagastā 
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz 

vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701. 
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 004 1011 (1,4 ha) Ķepovas pagastā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz vienstāva 

un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701. 
7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6080 001 0110 (0,2098 ha) Ķepovas pagastā 

mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūves zeme, kods 0702, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, 

kods 1003. 
8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 005 0168 (2,1 ha) Ezernieku pagastā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lauksaimniecības zeme, kods 0101, uz vienstāva 

un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701. 
 
 

17. § 
Par zemes vienību sadali un piekritību pašvaldībai 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta 2.punktu, 
Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij 

un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Zemes 
pārvaldības likuma 17.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Sadalīt rezerves zemes fonda iekļautu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6090 001 

0446 Svariņu pagastā divos zemes gabalos 0,75 ha un 2,25 ha : 
1.1. zemes vienībai 0,75 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. Noteikt, ka tā ir 

piekritīga pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu,  
1.2. zemes vienībai 2,25 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimniecības zeme, kods 0101. Noteikt, ka tā ir piekritīga pašvaldībai pamatojoties 

uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu,  
2. Sadalīt rezerves zemes fonda iekļautu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 003 

3369 Bērziņu pagastā divos zemes gabalos 0,45 ha un 0,55 ha. 
2.1. Zemes vienībai 0,45 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. Noteikt, ka tā ir 

piekritīga pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu.  
2.2. Zemes vienībai 0,55 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

mežsaimniecības zeme, kods 0101. Noteikt, ka tā ir piekritīga pašvaldībai saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu. 2013.gada 27.martā apstiprinātajā Dagdas 

novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam minētās platības iezīmētas kā dabas un 

apstādījumu teritorijas, par kuru uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu. 



3. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6050 003 3355 

Bērziņu pagastā divos zemes gabalos 0,48 ha un 2,16 ha. 
3.1. Zemes vienībai 0,48 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. Noteikt, ka tā ir 

piekritīga pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu.  
3.2. Zemes vienībai 2,16 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

mežsaimniecības zeme, kods 0101. Noteikt, ka tā ir piekritīga pašvaldībai saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu. 2013.gada 27.martā apstiprinātajā Dagdas 
novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam minētās platības iezīmētas kā dabas un 

apstādījumu teritorijas, par kuru uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība saskaņā ar likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu. 
4. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0355 

Andzeļu pagastā divos zemes gabalos 1,05 ha un 2,35 ha. 
4.1. Zemes vienībai 1,05 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. Noteikt, ka tā ir 

piekritīga pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu.  
4.2. Zemes vienībai 2,35 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

lauksaimniecības zeme, kods 0101. Noteikt, ka tā ir piekritīga pašvaldībai, pamatojoties 

uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punktu,  
5. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Šķaunes pagastā ar kadastra 

apzīmējumiem 6092 006 0135 (2,36 ha), 6092 006 0213 (0,3 ha), 6092 001 0067 (0,54 

ha), 6092 004 0060 (0,4 ha) un Bērziņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6050 003 3359 
(1,16 ha) ir piekritīgas pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 

1.punktu. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, kods 1003. 

 
 

18. § 
Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" un Zemes pārvaldības likuma 17.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

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 zemes gabalu sarakstu, 

uz kuriem izbeigtas nomas tiesības. 
 
Nr. 
p.k. 

Pagasts Zemes vienības statuss Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Platība 
(ha) 

 
1. Konstantinovas pagasts 

 
rezerves zemes fonds 6076 003 0217 3,0 

2.  Asūnes pagasts pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6046 003 0050 1,4  

(daļa no z.g.) 



3. Dagdas pagasts pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6054 005 0095 2,0  

(daļa no z.g.) 
4. Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6056 005 0071 5,35  

(daļa no z.g.) 
5. Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6090 002 0042 3,1 

6. Andrupenes pagasts pašvaldībai piekritīga 

zeme 
6042 007 0160 0,84 

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

11.decembrim. 
 
 

19. § 
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas tehnisko specifikāciju 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Sakarā ar to, ka spēkā esošās Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

tehniskās specifikācijas ir morāli novecojušas un ir nepieciešama to atjaunošana, kā arī lai 

nodrošinātu specifikāciju atbilstību Eiropas standartiem, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt ar 2015.gada 31.decembri Dagdas novada pašvaldības apstiprinātās autoceļu 

uzturēšanas tehniskās specifikācijas no Nr.1 līdz  Nr.43. 
2. Ieviest ar 2016.gada 1.janvāri pielietošanai Dagdas novada pašvaldībā “Ceļu 

specifikācijas 2015” (ietverot Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas), kas 

apstiprinātas VAS "Latvijas valsts ceļi" Tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā un ir 

izmantojamas arī darbiem pašvaldību ceļos un ielās. Ceļu specifikācijas 2015 (ietverot 
Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas) apskatāmas LVC mājas lapā 

lvceli.lv/files/Specifikacijas. 
 

 
20. § 

Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22.punktiem, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļai izslēgt no Dagdas novada pašvaldības 

bilances un pašvaldības iestādēm iekļaut bilancē šādus pamatlīdzekļus : 
 

Iestāde,  
pamatlīdzeklis 

Bilances 
konts  

Bilances 
vērtība  
(EUR)  

Nolietojums  
(EUR) 

Atlikusī vērtība  
(EUR) 



1.1.  Ezernieku pagasta pārvaldei: 

- Jaundomes izstāžu zāle 1212 330 338,54 5126,08 325 212,46 

- Mulāžas 1236 15 423,94 0,00 15 423,94 

- Ekspozīcijas vitrīnas, lapene, 

pontoni, teleskops u.c. 
1239 39 883,81 6 257,43 33 626,38 

- Lokālā bezvadu datortīkla iekārta, 

datortehnika 
1238 5 268,66 1 696,66 3 572,00 

- Kafijas automāts, mikroskopi, 

galdi, skapji u.c. 
1232 6 833,59 1 373,26 5 460,33 

- Jaundomes teritorijas 
labiekārtošana 

1219 15 085,84 2 095,52 12 990,32 

1.2. Asūnes pagasta pārvaldei 

Fotokamera 1232 320,81 0,00 320,81 

1.3. Šķaunes pagasta pārvaldei 

Portatīvais dators 1238 280,00 0,00 280,00 

 

2. Finanšu nodaļai sagatavot pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
 
 

21. § 
Par grozījumiem Dagdas TIC suvenīru cenrādī 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14)punkta 

g)apakšpunktu,   
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, 
R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 
1. Veikt grozījumus Dagdas novada domes 2015.gada 28.maija sēdē apstiprinātajā Dagdas 

Tūrisma informācijas centra suvenīru cenrādī, papildinot to ar 16.punktu šādā redakcijā: 
 
Nr. 

 
Preces 

nosaukums 
Vienas vienības  

cena EUR 
(bez PVN) 

PVN  
(21%) 

 Cena EUR 
(ar PVN) 

 
16. Dagdas novada kalendārs 2016.gadam 

 
1,24 0,26 1,50 

 
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri. 
 
 

22. § 
Par autobusa  SETRA S 215 RL  izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 



Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 3)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(V.Krūmiņš), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par nenotikušu Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa SETRA S 215 RL  2015.gada 

30.oktobra izsoli (otro). 
2. Noteikt kustamās mantas autobusa SETRA S 215 RL atsavināšanas veidu – pārdošana par 

brīvu cenu. 
3. Apstiprināt autobusa SETRA S 215 RL (lūžņu) pārdošanas cenu EUR 450,00, kas atbilst  

lūžņu cenai. 
4. Publicēt paziņojumu par minētā autobusa pārdošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

23. § 
Par autobusa  SETRA S 211 HD  izsoles rezultātiem un atsavināšanas veida noteikšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 3)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par nenotikušu Konstantinovas pagasta pārvaldes autobusa SETRA S 211 HD  

2015.gada 30.oktobra izsoli (otro). 
2. Noteikt kustamās mantas autobusa SETRA S 211 HD  atsavināšanas veidu – pārdošana 

par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt autobusa SETRA S 211 HD  (lūžņu) pārdošanas cenu EUR 450,00, kas atbilst  

lūžņu cenai. 
4. Publicēt paziņojumu par minētā autobusa pārdošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
 

24. § 
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 3 – 5, Asūnē,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Ņemot vērā 2015.gada 6.novembrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kalna 

ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsoles rezultātus, kā arī pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt 2015.gada 6.novembrī notikušās izsoles rezultātus par pašvaldības nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu L. 



Š. par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 710,00 (septiņi simti desmit euro un 00 euro 

centi). 
2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu parakstīt nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Kalna ielā 3-5, Asūnē, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

25. § 
Par līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, izsole netiks 
rīkota, jo 2015.gada 5.novembrī  saņemts pieteikums no M. P. par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt pirkuma līgumu par 

nekustamā īpašuma „Pitķaneni”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, pārdošanu M. P. par 
nosacīto cenu EUR  700,00 (septiņi simti euro un 00 centi). 

2. Pārtraukt 2014.gada 24.augustā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu 

Nr.7.1/15/13. 
3. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

26. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā,  

atsavināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6054 005 0148, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Krūmiņš;  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas 

pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numurs 6054 005 0148, kas sastāv no zemes 

vienības ar kopējo platību 0,6892  ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts; 
 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 ARNICĀNS – Domes deputāts; 
 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Mežrozītes”, Rabši, Dagdas pagastā, 
izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 

 
27. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma  “Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagstā,  

atsavināšanu 
/Ziņo I.Pauliņš/ 

 
Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, 

Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 004 0048, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17) punktu un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4., 5. un 8.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 

pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās V.Krūmiņš;  Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas 

pagastā, ar kadastra numurs 6080 004 0048, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 

platību 0,292  ha, pārdodot izsolē ar augšupejošo soli. 
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 Viktors KRŪMIŅŠ – Domes deputāts; 
 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: 
 Žanna AIŠPURE – Ķepovas  pagasta pārvaldes vadītāja; 
 Aivars PLATACIS – Domes deputāts; 
 Kristīne MURĀNE – Juridiskās nodaļas vadītāja. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma „Ziedumājas”, Meļķeri, Ķepovas pagastā, 
Dagdas novadā izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē. 

 
 

28. § 
Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284  daļas 100 m

2 platībā  
nomas tiesību izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 
 



Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Dagdas novada pašvaldībai 

piekritīgā nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas 100 m
2 platībā ar kadastra numuru 6009 

001 0284, kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, iznomāšanu.  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi 

par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Rīkot nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra numuru 6009 001 0284 daļas 100 

m2 platībā, kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli un 

apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lp./ 
2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu zemesgabala daļai ar kopējo platību 100 m

2 
vienam gadam – 30 EUR (trīsdesmit euro). 

3. Papildus izsolē nosolītajai nomas maksai, nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli 

1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības. 
4. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Ēriks ČAPLINSKIS – finanšu nodaļas vadītājs;  
Komisijas locekļi:  
Kristīne MURĀNE – juridiskās nodaļas vadītāja; 
Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.  

5. Publicēt paziņojumu par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 100 m
2 platībā, 

kas atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības 

mājaslapā internetā www.dagda.lv. 
6. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu parakstīt nomas līgumu. 
 
 

29. § 
Par administratīvās lietas izbeigšanu 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Izskatījusi R. V. iesniegumu (reģ.Nr. 11-6/15/751) par Dagdas novada būvvaldes 

2015.gada 10.jūlija paziņojuma Nr. 11-6/15/592 apstrīdēšanu, pamatojoties uz Administratīvā 

procesa likuma 63.panta pirmās daļas ceturto punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt Dagdas novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 10.jūlija paziņojumu Nr.11-

6/15/592. 
2. Izbeigt administratīvo lietu faktu trūkuma dēļ. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
 
Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 
 

 
30. § 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 
/Ziņo S.Viškure/ 

http://www.dagda.lv/


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24)punktu un 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, 
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa amata Aldi BEITĀNU. 
2. Ievēlēt par Administratīvās komisijas locekli Viktoriju VIRZU. 
 
 

31. § 
Par SIA „Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekli 

/Ziņo S.Viškure/ 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 37.panta ceturtās daļas 1)punktu, 79.panta otro, trešo un piekto daļu,   
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Gžibovska, M.Ļevkova, 

R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav, „atturas” – 
nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 
1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekli uz 

5 (pieciem) gadiem ievēlēt Viktoru PETROVSKI ar 2015.gada 3.decembri. 
2. Uzdot Viktoram Petrovskim reģistrēt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 
3. Noteikt Viktoram Petrovskim mēneša atlīdzību EUR 940,00. 
 
 

32. § 
Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvi 

/Ziņo S.Viškure/ 
 

Sakarā ar Dagdas novada domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par 
atteikšanos no SIA “Dagdas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvja amata 

pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma14.panta otro un trešo daļu,  
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Plotka, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, M.Ļevkova, R.Nipers, 
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 R.Azins, A.Viškurs, S.Viškure; 
Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

Nodot SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu 

pieņemšanas tiesības Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Raitim 
AZINAM ar 2015.gada 1.decembri. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17:15. 
 
Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      
 
Protokols parakstīts 2015.gada 23.novembrī 



 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 19.novembra sēdē 
(protokols Nr.15., 6.§) 

 
 
 

Dagdas novada pašvaldības iestādes  
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”” 

Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme 
 2016.gadā uz 1(vienu) personu  

 
 

Nr. 
p.k. 

Izdevumi Summa 
 EUR 

 
1. Atalgojums 215 

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 48 

3. Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem 1 

4. Samaksa par pakalpojumiem : 62 

4.1. - pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 3 

4.2. - izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 49 

4.3. - iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
4 

4.4. - remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu) 

5 

4.5. - informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1 

4.6. - īres un nomas maksa - 

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā : 
114 

5.1. - biroja preces un inventārs 4 

5.2. - kurināmais un enerģētiskie materiāli 4 

5.3. - zāles un medicīniskās ierīces 17 

5.4. - kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 15 

5.5. - valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu 

uzturēšanas izdevumi 
74 

 Izmaksas uz vienu personu mēnesī  440 

 
 

 
Iestādes vadītājs                                                                            A.Badūns  

 
 
 
 



 
APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 19.novembra sēdē 
(protokols Nr.15., 6.§) 

 
 

Dagdas novada pašvaldības iestādes  
“Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”” 

Sociālās aprūpes nodaļas un pansionāta izdevumu tāme  
2016.gadā uz 1 (vienu) īpaši kopjamu personu,  

kura noteikta atbilstoši Bartela indeksam  
(kopējais summētais līdz  5 punktiem)    

 
 

Nr. 
p.k. 

Izdevumi Summa  
 EUR 

1. Atalgojums 226 

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 52 

3. Izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem 1 

4. Samaksa par pakalpojumiem : 62 

4.1. - pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 3 

4.2. - izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 49 

4.3. - iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
4 

4.4. - remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 
būvju un ceļu kapitālo remontu) 

5 

4.5. - informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1 

4.6. - īres un nomas maksa - 

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā : 
129 

5.1. - biroja preces un inventārs 4 

5.2. - kurināmais un enerģētiskie materiāli 4 

5.3. - zāles un medicīniskās ierīces 21 

5.4. - kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 15 

5.5. - valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu 

uzturēšanas izdevumi 
85 

 Izmaksas uz vienu personu mēnesī  470 

 
 

 
Iestādes vadītājs                                                                            A.Badūns  
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 19.novembra sēdē 
(protokols Nr.15., 10.§) 

 
 

Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes  
darba uzdevums 

 
 
1. Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums 
 

2013.gada 30.aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vispārīgas prasības 

pašvaldības līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, 

tostarp, vienotu funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, un 

2014. gada 14. oktobrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Ir nepieciešams izvērtēt Dagdas 

novada teritorijas plānojumu, lai to saturiski saskaņotu ar aktuālajām normatīvo aktu 

prasībām un iekļaut to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 
 

2. Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi 
 
2.1. Izvērtēt Dagdas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2014.gada 14.oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”  un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un veikt 

nepieciešamās korekcijas. 
2.2. Izvērtēt Dagdas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru 

kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2014.gada 14.oktobrī Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, un saskaņot tos ar šo noteikumu prasībām. 
2.3. Veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Dagdas novada teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko 

situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Dagdas novada attīstībai. 
 

3. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs 
 

3.1. Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā teritorijas plānojuma izvērtējums, teritorijas 

plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, atbilstība Dagdas novada Ilgtspējīgās 

attīstības stratēģijai 2030 un Dagdas novada Attīstības programmai 2013.–

2019.gadam. 
3.2. Grafiskā daļa, ietverot kartes: 

3.2.1. Dagdas novada funkcionālais zonējums; 
3.2.2. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām; 
3.2.3. citas kartes un kartoshēmas, kas ilustrē veiktos teritorijas plānojuma 

grozījumus. 
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3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, ietverot pārejas tabulas, kas 

ilustrē  prasību saskaņošanu ar  Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3.4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju 

atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. 
 

4. Institūcijas, no kurām pieprasa nosacījumus un informāciju Dagdas novada 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei: 
 

4.1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 
4.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 
4.3. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģions; 
4.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 
4.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 
4.6. Latgales plānošanas reģions. 
 

5. Kartogrāfiskā pamatne 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta 

izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un 

Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko pamatni ar 

mēroga noteiktību 1: 10 000. 
 
6. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process 

 
6.1. Dagdas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
6.2. Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu organizēt četru 

nedēļu garumā, plānošanas dokuments tiks izstrādāts un apspriests, izmantojot TAPIS. 
Sabiedrība tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar redakcijas materiāliem arī Dagdas 

novada pašvaldības telpās Alejas ielā 4, Dagdā, un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.dagda.lv 
6.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas sanāksmi 

Dagdas novada pašvaldības telpās Alejas ielā 4, Dagdā. 
 
 
Dagdas novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētāja                                                                                         S.Viškure 
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APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2015.gada 19.novembra sēdē 
(protokols Nr.15., 28.§) 

 
 

Zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284  daļas 100 m
2 platībā nomas tiesību  

IZSOLES NOTEIKUMI  
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2015.gada 19.novembra Dagdas novada domes sēdes 

lēmumu „Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 100 m
2 platībā nomas tiesību 

izsoli” (protokols Nr.15., 28.§). 
1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes 
gabala daļas 100 m

2 platībā, kurš atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, 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 

iznomājamo zemes gabala daļu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par zemes 

gabala daļu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šī zemes gabala daļas nomas tiesības 

uz 5 (pieciem) gadiem. 
2. Izsoles objekts 

2.1. Izsoles objekts ir zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļa 100 m
2 platībā, kas 

atrodas Dagdas pilsētā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli(turpmāk – izsole). 
2.2. Izmantošanas veids – tirdzniecības kioska/paviljona izvietošana. 
2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta EUR 30 (trīsdesmit euro) gadā.  
2.4. Izsoles solis - EUR 5 (pieci euro). 

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

Dagdas novada pašvaldību. 
3.2. Pirms izsoles, lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā 

nodrošinājuma nauda EUR 30 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot to Dagdas 
novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts 

LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Par dalību zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 
0284  daļas 100 m

2 platībā nomas tiesību izsolē”. 
3.3. 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. 
3.4. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda netiek atgriezta, bet tiek ieskaitīta 

izsoles objekta nomas maksas maksājumā. 
4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

Dagdā, tālr.656 81434. 
4.2. Reģistrējoties izsolei, fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti :  
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4.2.1. pieteikumu, kurā norāda:  
4.2.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; 
4.2.1.2. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 
4.2.1.3. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un 

platību; 
4.2.1.4. 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, 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; 

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

kurai nav paraksta tiesību; 
4.3.4. dalības maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 
4.3.5. 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 10.decembra 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.  
6. Izsoles norise 

6.1. Izsole notiek 2015.gada 10.decembrī plkst. 11.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas 

ielā 4, Dagdā, domes sēžu zālē, 2.stāvā. 
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. 
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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 iegūšana. 
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 pārsolīta 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. 
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 
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