
 
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. 8 2016.gada 21.jūlijā 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:07. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Inese 

Plesņa, Irēna Gžibovska, Maija Ļevkova, Olga Golube, Raimonds Nipers (no plkst. 15:20), 

Sandra Viškure, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Pašvaldības darbinieki / ziņotāji: izpilddirektors Ivars Pauliņš, attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja p.i.  Arjoms Gekišs, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, finanšu  nodaļas 

vadītājs Ēriks Čaplinskis, ekonomiste Ināra Tukiša, juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne 

Murāne, zemes lietu speciālists Juris Priluckis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 

vadītāja Guna Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

Andzeļu pagasta pārvaldes un Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja  Leontīna Žeimote, 

Bērziņu pagasta pārvaldes un Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja Romualda Demida, 

Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Trūlis. 

 

Nepiedalās –  

3 deputāti: Aivars Plotka (ģimenes apstākļu dēļ), Raitis Azins (darba darīšanās-izbraukumā), 

Viktors Krūmiņš (darba darīšanās-izbraukumā). 

 

Darba kārtība : 

 
1. Par Aleksandrovas internātpamatskolas dalību Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmā.  

2. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 1.pusgadā.  

3. Par iestāšanos Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā.  

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

5. Par aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projekta realizācijai. 

6. Par aizdevuma procentu likmes maiņu.  

7. Par Dagdas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumiem.  

8. Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu.  

9. Par  Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 1.pusgadā.  

10. Par vietu skaita precizēšanu autobusa iegādei Ezernieku pagasta pārvaldei.  

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā,  atsavināšanu.  

12. Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību atkārtotu izsoli. 



13. Par Dagdas novada bibliotēku nolikumiem un lietošanas noteikumiem. 

14. Par izpilddirektora I.Pauliņa pienākumu veikšanu prombūtnes laikā. 

15. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

17. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.  

18. Par zemes nomas tiesību pāreju. 

19. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

20. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.  

21. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 16.06.2016. lēmumā  “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”. 

22. Par mantojuma zemes platības izmaiņu. 

23. Par zemes robežu plānu un platību apstiprināšanu. 

 

 

1. § 

Par Aleksandrovas internātpamatskolasdalību  

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar Aleksandrovas internātpamatskolas izteikto vēlmi piedalīties Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, lai uzlabotu skolas vidi, 

sekmētu sociālo iemaņu prasmju attīstīšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu bērniem ar 

attīstības traucējumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  

„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut Aleksandrovas internātpamatskolai piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmā kā partnerim ar Lietuvas Republikas Visaginas pilsētas Verdenas 

ģimnāziju projektā “Relaksējoši – attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar 

attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Creation of the relaxating – 

developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania, for live 

quality improvement/ (turpmāk - Projekts). 

2. Pilnvarot Aleksandrovas internātpamatskolas direktorei Anitai MALINOVSKAI tiesības 

parakstīt Projekta pieteikumu, līgumu un citus ar to saistītos dokumentus. 

 

 

2. § 

Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2016.gada 1.pusgadā 
/Ziņo E.Trūle/ 

 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2016.gada 1.pusgadā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  

„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 



2016.gada 1.pusgadā: 

1. No 2016.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 355 150,-  Dagdas 

novada Sociālais dienests 2016.gada 1.pusgadā izlietojis  EUR 152 179,- jeb 42,85 %,  

t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 83 129,-   jeb 44,98 %; 

1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 10 648,-  jeb 40,03 %; 

1.3. citiem pabalstiem –  EUR 58 402,-   jeb 40,54 %. 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās izlietoti  

EUR 78 326,47 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 52 personas.  

3. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2016.gada 1.pusgadā izlietoti EUR 13 833,-,  

aprūpējot dzīvesvietā 33 personas. 

4. 2016.gada 1.pusgadā Dagdas novadā 865 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

piešķirts trūcīga statuss, kopumā izvērtējot 433 mājsaimniecības (ģimenes).    

5. 2016.gada 1.pusgadā Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība 

kopā sniegta 1 069 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 1 585 personas. 

6. 2016.gada 1.pusgadā pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņem 27 personas ar invaliditāti. 

Pielikumā: Pārskats par līdzekļu izlietojumu sociālajiem pabalstiem uz 1 lapas. 

 

3. § 

Par iestāšanos Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā 

/Ziņo E.Trūle/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

95.panta pirmo un ceturto daļu,  lai sekmētu un veicinātu Sociālā dienesta darbības 

organizēšanas pilnveidi, kā arī sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās palīdzības 

pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  

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

 

1. Atbalstīt Dagdas novada Sociālā dienesta iestāšanos Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienībā. 

2. Deleģēt Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā pārstāvēt Dagdas novada 

Sociālo dienestu tā vadītāju Elitu Trūli. 

3. Noteikt, ka biedrības ”Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” biedra 

naudas maksa veicama no Dagdas novada Sociālā dienesta budžeta piešķirtā finansējuma 

kārtējā saimnieciskajā gadā.  

 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par īpašumu “Tīmaņi”,  

Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 
 

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.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas 

2016.gada 5.jūlija pieprasījumu Nr.08271/029/2016-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par 

nekustamā īpašuma “Tīmaņi”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6092 005 

0144, nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  



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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

Piedzīt no SIA "Landskorona", reģ.Nr.42403029868, nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu EUR 44.20 (EUR 36.49 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 7.71 – 

nokavējuma nauda uz  21.07.2016.)  apmērā par nekustamo īpašumu “Tīmaņi”, Šķaunes 

pagastā, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6092 005 0144 bezstrīdus kārtībā, piedziņu 

vēršot uz nodokļa parādnieka SIA "Landskorona" naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projekta realizācijai 

/Ziņo I.Tukiša;  R.Nipers/ 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu sportā Andrupenes pamatskolā, kā arī 

aprīkotu PII bērnu rotaļu laukumu Ezerniekos, ņemot vērā pašvaldības veiktās iepirkuma 

procedūras “Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu sakārtošana – iekštelpu remonts” 

(ID Nr.DNP 2016/17) rezultātus un  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un 22.
1
 panta pirmo 

daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – 1 (V.Stikuts),  „atturas” – 2 

(O.Golube, R.Nipers),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 65 800,00 (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti euro, 

00 euro centi) apmērā izglītības iestāžu investīciju projekta “Andrupenes 

pamatskolas sporta zāles iekštelpu remonts un Ezernieku pagasta PII rotaļu 

laukuma izveide” realizācijai. 

1.1. aizņēmuma atmaksas termiņš – 5 (pieci) gadi;  

1.2. aizņēmuma izņemšanas laiks – 2016.gada augusts - septembris; 

1.3. atliktais pamatsummas maksājums – līdz 2017.gada augustam.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.                                                                                                                                            

                                                                                                                        

 

6. § 

Par aizdevuma procentu likmes maiņu 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Izvērtējot 2009.gada 15.septembra Aizdevuma līguma Nr.A2/1/09/486 nosacījumus 

un  piemērojamo aizdevuma procentu likmi, ieskaitot maksu par aizdevuma izsniegšanu un 

apkalpošanu,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.363 

“Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta 

likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un 

apkalpošanas kārtība” 52.punktu, 

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



I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Mainīt piemērojamo valsts aizdevuma procentu likmi 2009.gada 15.septembra Aizdevuma 

līgumam Nr.A2/1/09/486 (trančes Nr.P-201/2009), nosakot aktuālo Valsts kases 

aizdevuma procentu  likmi euro ar gada procentu fiksēšanas periodu ik pēc 12 

(divpadsmit) mēnešiem. 

2. Finanšu nodaļai organizēt vienošanās slēgšanu ar Valsts kasi par aizdevuma procentu 

likmes maiņu. 

 

 

7. § 

Par Dagdas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumiem 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādi no 

2016.gada 1.augusta (Pielikumā). 
2. Noteikt, ka ar minētā cenrāža spēkā stāšanos zaudē spēku Dagdas novada pašvaldības 

domes 2013.gada 19.septembra sēdē (prot.Nr.16, 5.§) apstiprinātie Dagdas novada 

pašvaldības bibliotēku cenrāži (15., 16.pielikums). 

 

 

8. § 

Par Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Iepazinusies ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta 

2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  

„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu. 

2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015.gadu var iepazīties 

Dagdas novada pašvaldībā un tās bibliotēkās.  

3. Pārskatu publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā – www.dagda.lv un nosūtīt 

elektroniskā veidā pilnu pārskata tekstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 

 

9. § 

Par  Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 1.pusgadā 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  

„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Apstiprināt pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 

1.pusgadā: 

 

1. Budžeta ieņēmumu daļā –  4 923 593  EUR  jeb  54,01 %, t.sk. atlikums gada sākumā 

392 231 EUR. 

2. Budžeta izdevumu daļā  –   4 322 925 EUR jeb 47,64  %. 

3. Speciālā budžeta :   

3.1. ieņēmumu daļā  –  205 503  EUR  jeb 26,11  %, t.sk. atlikums gada sākumā 26 439 

EUR; 

3.2.izdevumu daļā   –  111 709  EUR jeb  14,31  %. 

Pielikumā: Pārskats par budžeta izpildi uz 3 lapām.  

 

 

10. § 

Par vietu skaita precizēšanu autobusa iegādei Ezernieku pagasta pārvaldei 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar Ezernieku pagasta pārvaldes ierosinājumu mainīt iepirkumā autobusa vietu 

skaitu uz 19 + 1, jo aptaujas rezultātā tika konstatēts, ka 22-vietīgā autobusa izmaksas būtiski 

pārsniedz šim mērķim paredzēto finansējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

Veikt grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija sēdes 

lēmumā “Par transportlīdzekļa iegādi Ezernieku pagasta pārvaldei” (prot.Nr.7, 13.§) un 

1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

“ 1. Iegādāties Ezernieku pagasta pārvaldei pašvaldības autonomo funkciju – skolēnu 

pārvadājumu – nodrošināšanai 1 (vienu) jaunu pasažieru autobusu ar 19 + 1 sēdvietām.” 

 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā,  atsavināšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamais īpašums „Ziedlauki”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 

6090 001 3381, 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” – 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – nav, atbilstoši 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai 

daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti O.Golube, R.Nipers, V.Stikuts,  Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 



1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Ziedlauki”,  kas atrodas pēc adreses: 

Latgales iela 9, Svarinci, Svariņu pag., Dagdas nov., kadastra numurs 6090 001 3381, kas 

sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un uz tā esošām 2 ēkām (kadastra 

apzīmējumi : 6090 001 3381 001 un 6090 001 3381 002),  pārdodot izsolē ar augšupejošo 

soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Ināra TUKIŠA – ekonomiste; 

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists;  

Raimonds NIPERS – Domes deputāts. 

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:  

Olga GOLUBE – Domes deputāte;  

Jānis STIKUTS – juriskonsults; 

Jānis ANDŽĀNS – Svariņu pagasta pārvaldes vadītājs. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā, izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

12. § 

Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību atkārtotu izsoli 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 

Dagdas novada pašvaldībā ir saņemts Svariņu pagasta pārvaldes iesniegums par 

nedzīvojamās telpas15,5 m
2 

platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, c.Svarinci, Svariņu pagastā, 

Dagdas novadā, iznomāšanu.  

Ņemot vērā, ka pašvaldības izsludinātajā minēto telpu nomas tiesību izsolē neviens 

pretendents nepieteicās 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.Arnicāns, A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Višņevskis), „pret” – nav,  

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

darbībā” 11.panta pirmajai daļai jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas 

novada dome NOLEMJ : 

 

1. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas 15,5 m
2 

platībā, kas atrodas 

Skolas ielā 5, c.Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, nomas tiesību mutisku izsoli 

un apstiprināt izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 4 lpp./ 

2. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu telpai ar kopējo platību 15,5 m
2
 vienam 

mēnesim – 15,50 EUR (piecpadsmit euro, 50 centi). 

3. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Ivars PAULIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Jānis STIKUTS – juriskonsults;  

Valērijs MASJUKS – nekustamā īpašuma speciālists.  



4. Publicēt paziņojumu par telpas 15,5 m
2 

platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, c.Svarinci, 

Svariņu pagastā, Dagdas novadā nomas tiesību mutisku izsoli pašvaldības mājaslapā 

internetā www.dagda.lv. 

5. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju J.Andžānu parakstīt nomas līgumu. 

 

 

13. § 

Par Dagdas novada bibliotēku nolikumiem un lietošanas noteikumiem 

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, 41.panta 1.daļas 

2.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu un 21.pantu, 

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt Dagdas novada tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

2. Apstiprināt Dagdas bērnu bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. /Pielikumā/ 

3. Apstiprināt Dagdas pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

4. Apstiprināt Andrupenes pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

5. Apstiprināt Andzeļu pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

6. Apstiprināt Asūnes pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

7. Apstiprināt Bērziņu pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

8. Apstiprināt Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

9. Apstiprināt Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

10. Apstiprināt Ķepovas pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

11. Apstiprināt Svariņu pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

12. Apstiprināt Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus. 

/Pielikumā/ 

 

 

14. § 

Par izpilddirektora I.Pauliņa pienākumu veikšanu prombūtnes laikā 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Dagdas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.4.punktu 

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

 

http://www.dagda.lv/


1. Uzdot Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājam Ērikam ČAPLINSKIM 

veikt Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilddirektora Ivara 

PAULIŅA prombūtnes laikā. 

2. Noteikt pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājam Ērikam ČAPLINSKIM piemaksu 30% 

apmērā no noteiktās Finanšu nodaļas vadītāja mēnešalgas par Dagdas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākuma veikšanu izpilddirektora Ivara PAULIŅA prombūtnes laikā. 

 

 

15. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

  

 Izskatot A. J. iesniegumu  par zemes nomas tiesību izbeigšanu (pašvaldībā reģistrēts 

08.07.2016.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

Izbeigt ar 2016.gada 1.jūliju A. J. zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6042 004 0331 Andrupenes pagastā. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16. § 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot D. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.06.2016.) par zemes gabala 

iznomāšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Piešķirt D. B. zemes nomas tiesības uz 10 (desmit) gadiem ar 01.07.2016.  uz pašvaldībai 

piekritīgu zemes gabalu Konstantinovas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6076 005 0086 

lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu 

ar D. B..  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17. § 

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” 15.punktu un “Zemes pārvaldības likuma” 

17.pantu,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, 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 

 

1. Andrupenes pagasts rezerves zemes fonds 6042 002 0025 1,3 

2. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0184 1,5 

3. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0201 2,17 

4. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0390 0,9 

5. Bērziņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6050 004 0412 0,3 

6. Dagdas pagasts rezerves zemes fonds 6054 001 0279 2,0 (daļa no z.g.) 

7. Ezernieku pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6056 005 0071 5,35 (daļa no z.g.) 

9. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0219 0,4 

10. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0126 0,52 

11. Konstantinovas pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6076 004 0201 0,8 

12. Svariņu pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6090 001 3375 2,9 

13. Šķaunes pagasts pašvaldībai piekritīga zeme 6092 001 0164 0,9 

 

2. Noteikt, ka iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 2016.gada 

12.augustam.  

 

 

18. § 

Par zemes nomas tiesību pāreju 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot Ļ. O. un M. K. iesniegumus (pašvaldībā reģistrēti 04.07.2016.) un 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu",  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Izbeigt ar 31.06.2016. Ļ. O. zemes nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0123, sakarā ar dzīvojamās mājas pārdošanu. 

2. Piešķirt M. K. zemes nomas tiesības ar 01.07.2016. uz ½ domājamo daļu no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 6042 003 0123 (1,2 ha) uz 10 (desmit) gadiem lauksaimniecības  

vajadzībām. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro 

gadā 

4. Pilnvarot Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāju L.Žeimoti noslēgt nomas līgumu ar M. 

K.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 



19. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

19.1. SIA “Brīvība” Dagdas pagasta “Dižskabarži” 

  

 Izskatot SIA “Brīvība, reģ. Nr. 45903000503, juridiskā adrese “Šūpoles”, Ozoliņi, 

Dagdas pag., Dagdas nov., iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 05.07.2016.)  par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa “Dižskabarži” – 16  uzturēšanai un pamatojoties uz 

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Nodot SIA “Brīvība” īpašumā bez atlīdzības 557/9462 domājamās daļas no zemes gabala 

“Dižskabarži” 2,13 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0246 Dagdas pagasta 

Vecdomē tai piederoša dzīvokļa īpašuma “Dižskabarži” – 16  uzturēšanai.  

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par 

zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.2. I. G. Dagdas pagasta “Lejas sētas” 

 

 Izskatot I. G. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 14.07.2016.) par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa “Lejas sētas” – 18  uzturēšanai un pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Nodot Ilonai Guļkevičai īpašumā bez atlīdzības 743/11599 domājamās daļas no zemes 

gabala “Lejas sētas” 1,01 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0283 Dagdas 

pagasta Vecdomē dzīvokļa īpašuma “Lejas sētas” – 18  uzturēšanai, kas ir I. G. īpašumā 

saskaņā ar 1996.gada 21.augusta pirkuma līgumu.  

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru I.Pauliņu noslēgt vienošanos par 

zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

  Izskatot A. Š. iesniegumu (pašvaldība reģistrēts 14.06.2016.) par zemes nomas tiesību 

pagarināšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu",  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt A. Š.  zemes nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.07.2016. uz 



pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Konstantinovas pagastā ar kadastra 

apzīmējumiem 6076 004 0125 (2,0 ha), 6076 004 0128 (0,31 ha), 6076 004 0129 (1,2 ha), 

6076 004 0218 (0,4 ha ) un 6076 004 0220 (0,91 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Pilnvarot Konstantinovas pagasta pārvaldes vadītāju A.Trūli noslēgt zemes nomas līgumu 

ar A. Š.. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes 16.06.2016. lēmumā   

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Sakarā  ar to, ka Dagdas novada pašvaldības domes 16.06.2016. lēmumā  “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, protokols Nr.7., 28.§, 28.2.p., konstatēta pārrakstīšanās kļūda, 

un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

 Izteikt Dagdas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija lēmuma  “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.7., 28.§, 28.2.p.)  pirmo punktu šādā redakcijā: 

 “ 1. Izbeigt ar 2016.gada 17.jūniju zemes lietošanas tiesības V. K. … uz neapbūvētu 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0085 2,4 ha platībā Svariņu pagastā. ” 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

22. § 

Par mantojuma zemes platības izmaiņu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 Izskatot J. B. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 15.07.2016.), konstatēts: 

- Ezernieku pagasta zemes komisija ar 1997.gada 27.marta lēmumu Nr.82 ir atzinusi J. B. 

īpašuma tiesības uz 8,52 ha zemes; 

- pārskata plānā minētā platība bija iezīmēta ar zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

6056 002 0108 un 6056 002 0110; 

- pašlaik to platība pēc blakus esošo zemes gabalu uzmērīšanas sastāda tikai 7,2 ha, tāpēc J. 

B. lūdz papildināt mantojuma zemi ar iztrūkstošo platību. 

 

 Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.pantu, kas nosaka, ka 

privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa un iestādes kļūda, 

kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas 

sekas un 15.panta 5.daļu, kas paredz, ka iestāde piemēro vispārējos tiesību principus, ja 

attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

1. Papildināt J. B. mantojuma zemes sastāvu ar pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 

Ezernieku pagastā ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0109 1,9 ha platībā, kura ir nodota 



viņam nomā. 

2. Izbeigt J. B. zemes nomas tiesības ar 31.07.2016. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6056 002 0109 .  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

23. § 

Par zemes robežu plānu un platību apstiprināšanu 

/Ziņo J.Priluckis/ 

 

 SIA “ABC CONSTRUCTION”, veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu 

Ezernieku pagasta īpašumā “Saulītes”, ir konstatējusi, ka uzmērītā platība 19,55 ha neatbilst 

Ezernieku pagasta zemes komisijas 1996.gada 29.augusta lēmumā Nr.45.2 “Par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu I. P.” noteiktajiem 22,3 ha. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes 

platības precizēšanu,  

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

I.Gžibovska, M.Ļevkova, O.Golube, R.Nipers, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – 

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

 

Apstiprināt īpašuma “Saulītes”, Ezernieku pagastā zemes gabalu robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānus un to platības: 

 -zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0120 –   3,77 ha; 

 -zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0121 – 11,44 ha; 

 -zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0122 –   4,34 ha; 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:40. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                         M.Badūne                                                                      

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 22.jūlijā 

 



IZDEVUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADĀ 2016.GADĀ

IZPILDE 1.PUSGADĀ (EUR)

Npk Pārvalde GMI pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti

plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes % Atlikums +/-

1 Andrupene 26500 12557 47,38% 693 18150 6342 34,94% 2733 44650 18899 42,33% 3426

2 Andzeļi 12000 5057 42,14% 943 16125 6042 37,47% 2021 28125 11099 39,46% 2964

3 Asūne 23000 10097 43,90% 1403 16140 7644 47,36% 426 39140 17741 45,33% 1829

4 Bērziņi 16500 7148 43,32% 1102 12055 5595 46,41% 433 28555 12743 44,63% 1535

5 Ezernieki 10110 5823 57,60% -768 14865 5847 39,33% 1586 24975 11670 46,73% 818

6 Konstantinova 15000 4678 31,19% 2822 19215 6896 35,89% 2712 34215 11574 33,83% 5534

7 Ķepova 6000 2056 34,27% 944 2450 1091 44,53% 134 8450 3147 37,24% 1078

8 Svariņi 11500 4459 38,77% 1291 10295 3145 30,55% 2003 21795 7604 34,89% 3294

9 Šķaune 9000 4605 51,17% -105 16710 6746 40,37% 1609 25710 11351 44,15% 1504

10 Dagda 55200 26649 48,28% 951 44335 19702 44,44% 2466 99535 46351 46,57% 3417

KOPĀ 184810 83129 44,98% 9276 170340 69050 40,54% 16120 355150 152179 42,85% 25396

E.Trūle Sociālā dienesta vadītāja

Pielikums

Dagdas novada pašvaldības domes

2016.gada 21.jūlija sēdes

protokolam Nr.8, 2.§



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2016.gada 21.jūlija sēdē 

(protokols Nr.8, 7.§) 

                                         

 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKU 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  
 

                     

Nr. 

p.k. 

 

 

Pakalpojuma nosaukums*
1
 

 

 

Mērvienība 

 

Cena*
2
                 

(EUR) 

Ja iestāde ir PVN 

maksātāja 

struktūrvienība 
PVN 

(21%) 

bez PVN 

1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana / izdruka no datora  

1.1. melnbalta kopēšana /izdruka -         

A4 formāts 

1 lpp. 

1 lp. (divpusēja) 

0,05 

0,07 

0,01 

0,01 

0,04 

0,06 

1.2. melnbalta kopēšana /izdruka  -              

A3 formāts 

1 lpp. 

1 lp. (divpusēja) 

0,10 

0,15 

0,02 

0,03 

0,08 

0,12 

1.3. krāsaina teksta kopēšana /izdruka - 

A4 formāts 

1 lpp. 

1 lp. (divpusēja) 

0,15 

0,21 

0,03 

0,04 

0,12 

0,17 

1.4. krāsaina attēla kopēšana  /izdruka  - 

A4 formāts 

1 lpp. 0,50 0,09 0,41 

2.  Skenēšana  (A4, A3 formāts) 1 lpp. 0,05 0,01 0,04 

3. Laminēšana:                                                 

3.1. līdz  A5 formātam 1 vienība 0,50 0,09 0,41 

3.2. no A5 līdz A4  formātam 1 vienība 1,00 0,17 0,83 

4. Maksa par atkārtotu lasītāja 

kartes izsniegšanu 

1 karte 0,10 0,02 0,08 

5. Kavējuma nauda dienā par laikā 

nenodoto izdevumu 

1 izdevums 0,01 - - 

6. Starpbibliotēku abonements 

(SBA): 

1 pasūtījums maksa par pasta 

pakalpojumiem 

 

*
1
 - Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām. 

*
2
 - Ja iestāde ir PVN maksātāja struktūrvienība, pakalpojuma cenā iekļauts PVN. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja                                                                                S.Viškure 



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2016.gada 21.jūlija sēdē

protokols Nr.8, 9.§

Dagdas novada pašvaldības budžeta  ieņēmumu izpilde 2016. gada 1.pusgadā
EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg Izpildes %

1.0 Nodokļu ieņēmumi 2596757 1327977 51,14%

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 181 409 1 023 348 46,91%

4.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 415208 304629 73,37%

4.1.1.0 NĪN par zemi 378985 278205 73,41%

4.1.1.1. NĪN par zemi  kārtējām gadam 342190 248627 72,66%

4.1.1.2 NĪN par iepriekšējiem gadiem 36795 29578 80,39%

4.1.2.0 NĪN par ēkām 17262 11851 68,65%

4.1.2.1 NĪN par ēkām kārtējā gada 15412 9605 62,32%

4.1.2.2 NĪN par ēkām iepriekšējiem gadiem 1850 2246 121,41%

4.1.3.0 NĪN par mājokļiem 18961 14573 76,86%

4.1.3.1 NĪN par mājokļiem kārtējām gadam 16936 12613 74,47%

4.1.3.2 NĪN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem 2025 1960 96,79%

4.2.0.0 Īpašuma nodokļa parādi 0 0 #DIV/0!

5.0.0.0 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 140 0 0,00%

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 108420 81647 75,31%

8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 7110 7110 100,00%

9.0.0.0 Valsts nodevas un  kancelejas nodevas 8295 3734 45,02%

9.4.0.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b 7295 3181 43,61%

9.5.0.0 Pašvaldību nodevas 1000 553 55,30%

10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 5245 1552 29,59%

12.0.0.0 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 61400 55368 90,18%

13.0.0.0 Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 26370 13883 52,65%

13.1.0.0 Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 4000 583 14,58%

13.2.0.0 Ieņēmumumi no zemes īpašuma pārdošanas 21000 10920 52,00%

13.4.0.0 Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas 1370 2380 173,72%

3.0. Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi 674308 339140 50,29%

21.3.0.0 Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal 666708 332216 49,83%

21.3.4.0 Procentu ieņemumi par maksas pakalp., kontu 0 0 #DIV/0!

21.3.5.0 Maksa par izglītības pakalpojumiem 93000 48963 52,65%

21.3.7.0 Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc 545 209 38,35%

21.3.8.0 Ieņēmumi par nomu un īri 73811 34964 47,37%

21.3.8.1 Ieņēmumi par telpu nomu 47621 22899 48,09%

21.3.8.3 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2510 1439 57,33%

21.3.8.4 Ieņēmumi par zemes nomu 18480 7506 40,62%

21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 5200 3120 60,00%

21.3.9.0 ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks 499352 248080 49,68%

21.3.9.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 46475 21922 47,17%

21.3.9.2 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 239800 111198 46,37%

21.3.9.3 Ieņēmumi no biļešu realizācijas 19500 8094 41,51%

21.3.9.4 Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem 125250 61458 49,07%

21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 68327 45408 66,46%

21.4.0.0 Citi iepriekš nekvalificētie pašu ieņēmumiem 7600 6924 91,11%

5.0. Transferti 4619702 2671911 57,84%

17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!

18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 4482802 2613194 58,29%

17.0.0.0 No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti 0 0 #DIV/0!

18.6.0.0 Saņemtie transferti no valsts budžeta 4482802 2613194 58,29%

18.6.2.0 Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija 2171639 1517593 69,88%

18.6.3.0 Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenoša 7300 0 0,00%

18.6.4.0 Saņemtā dotācija no PFIF 2302263 1094001 47,52%

18.6.9.0 Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti 1600 1600 100,00%

18.7.0.0 Saņemtie kapitālo izdevumu transfert (mērķd) 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

19.0.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 136900 58717 42,89%

19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 0,00%

19.2.0.0. Ieņēmumi no citām pašvaldībām 136900 58717 42,89%

19.2.1.0 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 62000 17087 27,56%

19.2.3.0 Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai 0,00%

19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai 0,00%

19.2.5.0 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 74900 41630 55,58%

19.3.0.0 Ieņēmumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!

19.3.1.0 Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales 0 0 0,00%

19.3.1.1 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%

19.3.1.2 Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m 0 0 0,00%

19.3.1.9 Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi 0 0 0,00%

19.3.2.0 Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām 0 0 #DIV/0!

19.3.2.1 Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%

19.3.2.2 Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz. 0 0 0,00%

19.3.2.9 Pārējām funcijām no novada pašvaldības līdzek. 0 0 #DIV/0!

19.4.0.0 Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti 0 0 0,00%

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7999187 4420675 55,26%

Līdzekļu atlikums gada sākumā 392231 392231 100,00%

Kredīts 725059 110687 15,27%

KOPĒJIE IEŅĒMUMI 9116477 4923593 54,01%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                          S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                   Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2016.gada 21.jūlija sēdē

protokols Nr.8, 9.§

Dagdas novada  pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 1.pusgadā

atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %

01.000 Vispārējie valdības dienesti 967335 447420 46,25%

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 90765 37224 41,01%

04.000 Ekonomiskā darbība 95950 34806 36,28%

05.000 Vides aizsardzība 29947 12186 40,69%

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 1111855 490248 44,09%

07.000 Veselība 908692 442247 48,67%

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 721992 319425 44,24%

09.000 Izglītība 3976712 1982553 49,85%

10.000 Sociālā aizsardzība 718199 300855 41,89%

KOPĀ IZDEVUMI 8621447 4066964 47,17%

Kredīta atmaksa 445000 247961 55,72%

Ieguldījums pamatkapitālā 8000 8000 100,00%

KOPĀ IZDEVUMI 9074447 4322925 47,64%

Līdzekļu atlikums gada beigās 42030 0,00%

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu izpilde 2016.gada 1.pusgadā

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Klas.kods Rādītāja nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %

1.0 Uzturēšanas izdevumi 7731502 3889124 50,30%

1.1. Kārtējie izdevumi 7139402 3630959 50,86%

1000 Atlīdzība 5223210 2760734 52,86%

1100 Atalgojums 4181572 2239178 53,55%

1200 Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas 1041638 521556 50,07%

2000 Preces un pakalpojumi 1916192 870225 45,41%

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 18769 6208 33,08%

2200 Pakalpojumi 1053250 483700 45,92%

2300 Krājumi, matriāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv. 817555 373109 45,64%

2400 Izdevumi periodikas iegādei 7710 250 3,24%

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18908 6958 36,80%

1.2. Procentu izdevumi 13200 3668 27,79%

4000 Procentu izdevumi 13200 3668 27,79%

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 6000 2213 36,88%

4300 Pārējie procentu maksājumi 7200 1455 20,21%

1.3. Subsīdijas , dotācijas un sociālie pabalsti 501400 220148 43,91%

3000 Subsīdijas un dotācijas 29005 22799 78,60%

3200 Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ) 29005 22799 78,60%

6000 Sociālie pabalsti 472395 197349 41,78%

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 401920 169928 42,28%

6300 Sociālie pabalsti natūrā 34760 7360 21,17%

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 35715 20061 56,17%

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 77500 34349 44,32%

7000 Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. Izd. 77500 34349 44,32%

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 77500 34349 44,32%

2.0 Kapitālie izdevumi 889945 177840 19,98%

2.1. Pamatkapitāla veidošana 889945 177840 19,98%

5000 Pamatkapitāla veidošana 889945 177840 19,98%

5100 Nemateriālie ieguldījumi 13920 3804 27,33%

5200 Pamatlīdzekļi 876025 174036 19,87%

9300 Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem 0 0 #DIV/0!

KOPĀ IZDEVUMI 8621447 4066964 47,17%

Aizņēmumu atmaksa 445000 247961 55,72%

Ieguldījums pamatkapitālā 8000 8000 100,00%

IZDEVUMI PAVISAM 9074447 4322925 47,64%

Līdzekļu atlikums gada beigās 42030 0,00%

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                          S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                                   Ē.Čaplinskis



APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2016.gada 21.jūlija sēdē

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta

 ieņēmumu un izdevumu izpilde 2016.gada 1.pusgadā

EUR

Kods Rādītāju nosaukums Plāns Izpilde 1.pusg. Izpildes %

I. IEŅĒMUMI 360643 179064 49,65%

1.0.0 Nodokļu ieņēmumi 8100 2795 34,51%

5.5.3. Dabas resursu nodoklis 8100 2795 34,51%

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

8.6.1. Procentu ieņēmumi par depozītiem #DIV/0!

8.6.2. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 0 0 #DIV/0!

12.3.0 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

4.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 #DIV/0!

21.3.9.9 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 0 #DIV/0!

5.0 Transferti 352543 176269 50,00%

18.0.0 Valsts budžeta transferti 352543 176269 50,00%

18.6.2 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 352543 176269 50,00%

19.0.0 Pašvaldību budžetu transferti 0 0 #DIV/0!

19.1.1. Transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu #DIV/0!

19.2.5 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām #DIV/0!

19.3.0. Iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes #DIV/0!

01 Privatizācijas fonda līdzekļi #DIV/0!

02 Autoceļu fonda līdzekļi 352543 176269 50,00%

03 Dabas resursu nodoklis 8100 2795 34,51%

04 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 0 0 #DIV/0!

Aizņēmums Valsts kasē 400000 0 0,00%

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 26439 26439 0

Kopā ieņēmumi (ar atlikumu) 787082 205503 26,11%

IZDEVUMI 777852 111709 14,36%

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 #DIV/0!

04.000 Ekonomiska darbība 0 0 #DIV/0!

05.000 Vides aizsardzība 8000 813 10,16%

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekoš 769852 110896 14,40%

07.000 Veselība #DIV/0!

09.000 Izglītība #DIV/0!

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 777852 111709 14,36%

1000 Atlīdzība 45379 20174 44,46%

1100 Atalgojumi 36390 16232 44,61%

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas obl. 8989 3942 43,85%

2000 Preces un pakalpojumi 258073 75136 29,11%

2200 Pakalpojumi 233064 69326 29,75%

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi 24009 5810 24,20%

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 1000 0 0,00%

6000 Sociālie pabalsti 0 0 #DIV/0!

6400 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompens #DIV/0!

7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdot. 0 0 #DIV/0!

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 #DIV/0!

5000 Pamatkapitāla veidošana 474400 16399 3,46%

5100 Nemateriālie ieguldījumi 23500 13927 59,26%

5200 Pamatlīdzekļi 450900 2472 0,55%

Aizņēmuma atmaksa 2680 0,00%

Pavisam kopā izdevumi 780532 111709 14,31%

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 6550

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      S.Viškure

Finanšu nodaļas vadītājs                                                                                              Ē.Čaplinskis

protokols Nr.8, 9.§



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2016.gada 21.jūlija sēdē 

(protokols Nr. 8, 12.§) 

 

Nedzīvojamās telpas 15,5 m
2
 platībā Skolas ielā 5,  Svarincos, 

nomas tiesību  

IZSOLES NOTEIKUMI 
  

 

1.      Vispārīgie noteikumi 
1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2016.gada 21.jūlija Dagdas novada domes sēdes lēmumu 

„Par nedzīvojamās telpas Skolas ielā 5, Svarincos, nomas tiesību atkārtotu izsoli” (protokols 

Nr. 8, 12.§). 

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

nedzīvojamās telpas 15,5 m
2 

platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos, Svariņu pagastā, 

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 nedzīvojamo telpu. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par 

nedzīvojamo telpu, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst šīs telpas nomas tiesības uz 3 

(trīs) gadiem. 

 

2.      Izsoles objekts 
2.1. Izsoles objekts ir nedzīvojamā telpa 15,5 m

2 
platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Svarincos, 

Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kuras nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli (turpmāk – izsole). 

2.2. Izmantošanas veids – saimnieciskā darbība. 

2.3. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena tiek noteikta 15,50 EUR (piecpadsmit euro, 50 

centi) mēnesī. 

2.4. Nomas maksā iekļauta maksa par elektroenerģiju (50 kW). 

2.5. Izsoles solis – 1 EUR (viens 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 20 apmērā un dalības maksa EUR 5 apmērā, ieskaitot 

to Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000012526, kontā A/S 

SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV10UNLA0050018184776, ar norādi „Par dalību 

nedzīvojamās telpas 15,5 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 2016.gada 10.augustā  plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā – Alejas ielā 4, 

Dagdā, tālr.656 81434. 

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. 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 2016.gada 10.augustā  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 2016.gada 10.augustā  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 . 

http://www.dagda.lv/undefined/


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 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.dagda.lv/

