
 

 
 
 

 
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 
 

Dagdā Nr. 13 2018.gada 30.oktobrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

14 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Irēna Gžibovska, Aleksandrs Gžibovskis, Juris 

Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, Viktors 

Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Artjoms Gekišs, sociālā dienesta vadītāja Elita Trūle, ekonomiste Ināra Tukiša, 

ceļu meistars Aivars Belkovskis, nekustamo īpašumu speciālists Valērijs Masjuks; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas 

sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

1 deputāts: Olga Golube (darba darīšanās). 

 

Domes priekšsēdētājs A.Trūlis ierosina papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar trim 

jautājumiem: 

- Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.  

- Par ārzemju brauciena saskaņošanu.  

- Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.  

21. Par ārzemju brauciena saskaņošanu.  

22. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā.  

 

 



 

 
 
 

 

Darba kārtība : 

 

1. Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu. 

2. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām. 

3. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2018.gada 9 mēnešos. 

4. Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā. 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā atsavināšanu. 

6. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

7. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6056 004 2310 Ezernieku pagastā nosaukuma 

maiņu. 

10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

11. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

12. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

13. Par atļauju amatu savienošanai. 

14. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

15. Par konkursu "Dagdas novada Gada cilvēks". 

16. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā. 

17. Par izmaiņā Iepirkumu komisijas sastāvā. 

18. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā. 

19. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu – pārdošanu par brīvu cenu. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

21. Par ārzemju brauciena saskaņošanu. 

22. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. 

 

 

1. § 

Par Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu  

 /Ziņo A.Belkovskis/ 

 

Sakarā ar ceļu posmu izslēgšanu no reģistra, pievienošanu citiem ceļiem, kā arī 

veiktajiem ceļu seguma uzlabojumiem 2018.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta  noteikumu  Nr.224  „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu  ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes  kontroli” 4.2.punktu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Apstiprināt aktualizētu Dagdas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar 

uzturēšanas klasēm no 01.01.2019.  līdz 31.12.2019.  (Pielikumā) 

2. Aktualizētu autoceļu sarakstu par noteiktajām uzturēšanas klasēm ievietot Dagdas novada 

pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv.  

 

 

2. § 

Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām 

Ziņo A.Belkovskis/ 

 



 

 
 
 

Sakarā ar to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās dēļ 

nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi, kā arī nepietiekoša 

finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, ņemot vērā pašvaldības autoceļu 

un ielu saraksta aktualizāciju no 01.01.2019., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta 

noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli” 9., 10., 11. un 12.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

1. Noteikt avārijas stāvokli uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām saskaņā ar 

sarakstu. /Pielikumā/ 

2. Pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu un veikt 

ārkārtas uzturēšanas darbus, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi. 

3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru ar savu rīkojumu atcelt satiksmes ierobežojumus uz 

neatliekamu saimniecisko darbu veikšanas laiku, pamatojoties uz ieinteresētās personas 

iesniegumu, ja ceļa klātnes stāvoklis un klimatiskie apstākļi atļauj šo darbu veikšanu, 

nenodarot ceļam bojājumus.  

4. Publicēt paziņojumu par avārijas stāvokļa noteikšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas” un tīmekļa vietnē www.dagda.lv. 
5. Ceļu meistaram A.Belkovskim veikt kontroli par lēmuma izpildi.  

6. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.  

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku Domes 22.03.2018. sēdē (prot. Nr.5, 5.§) 

apstiprinātie avārijas stāvoklī esošie Dagdas novada pašvaldības ceļi. 

 

 

3. § 

Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2018.gada 9 mēnešos 
/Ziņo E.Trūle/ 

 

Noklausījusies Dagdas novada Sociālā dienesta informāciju par sociālā budžeta 

līdzekļu izlietojumu 2018.gada 9 mēnešos, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu un Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra 

saistošajiem noteikumiem nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem 

Dagdas novadā”, 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem nr.2017/10 „Par dzīvokļa 

pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 2017.gada 

21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas 

novadā”, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

Pieņemt zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 

2018.gada 9 mēnešos: 
 

1. No 2018.gadā plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem EUR 382 020,-   

Dagdas novada Sociālais dienests 2018.gada 9 mēnešos izlietojis  EUR 243 917,80  jeb 

63,85 %,  t.sk.: 

1.1. GMI nodrošināšanai  – EUR 122 477,- jeb 61,25 %; 

http://www.dagda.lv/


 

 
 
 

1.2. dzīvokļu pabalstiem – EUR 20 476,-  jeb 51,97 %; 
1.3. citiem pabalstiem –  EUR 100 964,80   jeb 70,78 % 

2. Veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās 

pieaugušām personām izlietoti  EUR 112 716,33 un pakalpojumu saņēmušas vidēji 51 

persona.  
3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksai institūcijās 

nepilngadīgām personām izlietoti  EUR 2 925,37 un pakalpojumu saņēmusi 1 persona 

(līdz maija mēnesim). 
4. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 2018.gada 9 mēnešos izlietoti EUR 16 

118,70  aprūpējot dzīvesvietā vidēji 23 personas. 
5. 2018.gada 9 mēnešos Dagdas novadā 724 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

piešķirts trūcīgas statuss, kopumā izvērtējot 718 mājsaimniecības (ģimenes), kā arī, 

izvērtējot 49 mājsaimniecības, 66 personām piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) 

statuss.    
6.  2018.gada 9 mēnešos Dagdas novadā sociālā palīdzība un pašvaldības materiālā palīdzība 

kopā sniegta 1465 ģimenēm, kurās kopā dzīvo 2119 personas. 

7. 2018.gada 9 mēnešos  pavadoņa – asistenta pakalpojumu saņēmušas vidēji 28 pieaugušas 

personas ar invaliditāti un 1 bērns  - invalīds. 
8. 2018.gada 9 mēnešos  1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

dzīvesvietā kā vardarbībā cietusi pilngadīga persona par pašvaldības līdzekļiem. 
 

Ieradās deputāts R.Nipers. 

 

4. § 

Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā 

/Ziņo I.Tukiša/ 
 

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

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. un 30.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, 

A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 6 (V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2018/8 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 

2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības 

budžetu 2018.gadam”. /Pielikumā/ 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Kancelejai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā atsavināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

Sakarā ar to, ka pašvaldībā saņemts zemes nomnieka ierosinājums atsavināt 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu  6044 004 0094, ņemot vērā, ka  nekustamais īpašums 

“Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 004 0092, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

8.pantu,  



 

 
 
 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

„atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti R.Azins, V.Stikuts, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, kadastra 

numurs 6044 004 0092, kas sastāv no zemes vienības 15.7 ha
 
 platībā,  kadastra 

apzīmējums  6044 004 0094 , pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Raitis AZINS – 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:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Leontīna ŽEIMOTE  – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

 

 

6. § 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

6.1. ar kadastra apzīmējumu 60420010076, Andrupenes pagastā 

 

 Konstatēts: 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60420010076  platība sastāda 10,9 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā 

īpašuma “Saulezeri”, kadastra Nr.6042 004 0332, sastāvā. Nekustamais īpašums nav uzmērīts 

un nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6042 004 0332, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60420010076, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60420010076, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Saules”. 

3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420010076 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt jaunizveidoto zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

4. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt 

no pašvaldības 2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 

06.600). 

 



 

 
 
 

 

6.2.  ar kadastra apzīmējumu 60540040237, Dagdas pagastā 

 

 Konstatēts: 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60540040237 platība sastāda 10,3 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma 

“Līnīši”, kadastra Nr.6054 005 0216, sastāvā. Nekustamais īpašums nav reģistrēts 

zemesgrāmatā. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 

2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6054 005 0216, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60540040237, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60540040237, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Mežlīņi”. 

3. Reģistrēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60540040237 zemesgrāmatā. 

4. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

 

 

6.3. ar kadastra apzīmējumu 60540010182, Dagdas pagastā 

 

 Konstatēts: 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60540010182 platība sastāda 2,0 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma 

“Līnīši”, kadastra Nr.6054 005 0216, sastāvā. Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav 

reģistrēts zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6054 005 0216, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60540010182, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60540010182, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Laukalīņi”. 

3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010182 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt jaunizveidoto zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

4. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

5. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

 

6.4. ar kadastra apzīmējumu 60540010249, Dagdas pagastā 

 

 Konstatēts: 



 

 
 
 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60540010249 platība sastāda 0,68 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr.6054 001 0299, sastāvā. Nekustamajam īpašumam nav piešķirts 

nosaukums, tas nav uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6054 001 0299, piešķirt nekustamā īpašuma 

nosaukumu „Rudaiņi”. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010249 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

3. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

4. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

 

6.5. ar kadastra apzīmējumu 60900020090, Svariņu pagastā 

 

Konstatēts: 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60900020090 platība sastāda 11,0 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma 

“Brieži”, kadastra Nr.6090 002 0090, sastāvā. Nekustamais īpašums nav uzmērīts un nav 

reģistrēts zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010249 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

2. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600). 

 

 

6.6. ar kadastra apzīmējumu 60090020125, Dagdas pilsētā 

 

 Konstatēts: 

 Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 60090020125 platība sastāda 500 kv.m. Zemes vienībai dabā nav piebraucamā 

ceļa. 

 Likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” izpratnē – zemesgabals, 

kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam) ir starpgabals. 

 Zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma “Daugavpils iela 16C”, kadastra Nr.6009 002 

0390, sastāvā. Zemes vienība nav uzmērīta un nav reģistrēta zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, uz likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”  1.panta 1.daļas 11.punktu, 



 

 
 
 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.6009 002 0390, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60090020125, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60090020125, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Daugavpils iela 16D”. 

3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090020125 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt jaunizveidoto zemes īpašumu zemesgrāmatā. 

4. Izdevumus, saistītus ar zemes vienības nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības 

2018.gada budžetā Tautsaimniecībai plānotajiem līdzekļiem (kods 06.600).  

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60090020125 piešķirt „starpgabala” statusu. 

6. Pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

7.1.  “Avenes”, Ķepovas pagastā 

 

 Izskatot pilnvarotās personas J. N., kas uz pilnvaras pamata pārstāv īpašnieku Z. K., 

iesniegumu (reģistrēts 04.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/700) par  īpašuma “Avenes” sadali un 

pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, 

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

kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Avenes”, kadastra Nr.6080 004 0189 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60800050028.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Avenāji” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60800050028. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60800050028, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.2. “Gundegas” Andzeļu pagastā 

 

 Izskatot F. K. iesniegumu (reģistrēts 19.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/739) par  īpašuma 

“Gundegas” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

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



 

 
 
 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 20.06.2006. MK 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Gundegas”, kadastra Nr.6044 004 0031 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 19,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60440040031.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Rožlejas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60440040031. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60440040031, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.3. “Raicavas” Šķaunes pagastā 
 

 Izskatot R. I. M. iesniegumu (reģistrēts 22.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/743) par  īpašuma 

“Raicavas” sadali un pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

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

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 47.punktu, 20.06.2006. MK 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Raicavas”, kadastra Nr.6092 006 0201 sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi 4 zemes vienības.  

2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Pauguri” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60920060202. 

3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Lejas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60920060203. 

4. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Celmāji” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 60920030020. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60920030020, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

6. Saglabāt iepriekš noteiktos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus. 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 



 

 
 
 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

8.1.  nekustamajam īpašumam “Jaunoļi” Asūnes pagastā 

 

 Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas iesniegumu (reģistrēts 

10.10.2018., Nr.9-4.1/18/24), pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 

2.daļu un atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26. un 28.punktam,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Jaunoļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60460040077 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās Asūnes pagastā. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60460040352, projektētā platība 

7,8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60460040353, projektētā platība 

2,6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201). 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8.2.  nekustamajam īpašumam “Zaļbirzītes” Andrupenes pagastā 

 

 Izskatot SIA “Metrum” iesniegumu (reģistrēts 17.10.2018., Nr.9-4.1/18/25), pamatojoties 

uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 02.08.2016. MK 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktam, kā arī 

pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Zaļbirzītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60420090070 sadalei 2 atsevišķās 

zemes vienībās Andrupenes pagastā. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420090138, projektētā platība 

8,0 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Zaļbirzītes”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 

0201). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420090139, projektētā platība 

8,4 ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Zaļpļaviņas”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 



 

 
 
 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6056 004 2310 Ezernieku pagastā 

nosaukuma maiņu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

Izskatot Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu (reģistrēts 15.10.2018. Nr.3-

1.5.10/18/1050) un pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 14.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Mainīt nosaukumu valsts nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6056 004 2310 no 

“Rāznas nacionālais parks” uz: “Rāznas Nacionālais parks”. 

 

 

10. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

10.1.  S. M. Bērziņu pagastā 

 

 Izskatot S. M. iesniegumu (reģistrēts 15.10.2018 Nr.3-1.11.5/18/713), konstatēts: 

- ar S.M. 02.07.2015. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2015-15 uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 60500010047, iznomāšanu uz 5 gadiem 

lauksaimnieciskai darbībai.  

- S.M/ lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

60500010047.  

- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Izbeigt S. M. zemes nomas tiesības ar 01.11.2018. uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 60500010047. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.2.  A.V. Dagdas pilsētā 

 

 Izskatot A. V. iesniegumu (reģistrēts 15.10.2018 Nr.3-1.11.5/18/712), konstatēts: 

- ar A.V. noslēgts zemes nomas līgums Nr.DNP/4-1.7/18/29 uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 60090010271, daļas 81 kv.m. platībā iznomāšanu.  

- A.V. lūdz pārtraukt zemes nomas tiesības.  

- NĪ nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  



 

 
 
 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Izbeigt A. V. zemes nomas tiesības ar 01.11.2018. uz pašvaldībai piekrītošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 60090010271, daļu 81 kv.m. platībā. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

S.I. Dagdas pilsētā 

 

Izskatot S. I. iesniegumu (reģistrēts 15.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/711), konstatēts: 

- ar S.I. noslēgts zemes nomas līgums Nr. DNP/4-1.7/18/10 uz pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 60090010271, daļas 81 kv.m. platībā iznomāšanu.  

- S.I. lūdz palielināt iznomātās zemes platību uz 162 kv.m.. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Palielināt S. I. iznomājamās zemes platību uz 162 kv.m. no pašvaldībai piekrītošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60090010271.  

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt attiecīgu vienošanos par 

zemes nomas līguma izmaiņām. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Izgāja deputāts A.Plotka. 

 

12. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

ar J.Punduru Šķaunes pagastā 

 

 Izskatot J. P. iesniegumu (reģistrēts 23.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/745) un pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas  3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

15.augusta noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšana kārtību", 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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



 

 
 
 

 

1. Pagarināt J. P. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz  pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību 14.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920050199. 

2. Saglabāt noteikto nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

3. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt attiecīgu vienošanos par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, 

Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

13. § 

Par atļauju amatu savienošanai  

/Ziņo A.Trūlis/ 

Oksanai Rutkai 

 

Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts Ētikas komisijas locekles Oksanas Rutkas  

2018.gada 16.oktobra iesniegums ar lūgumu atļaut savienot  Ētikas komisijas locekles amatu  

ar datu aizsardzības speciālista amatu, Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekles amatu un 

veikt saimniecisko darbību. O.Rutka apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām ētikas normām un nekaitēs 

amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

konstatēts: 

1. O.Rutka ar Dagdas pašvaldības domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu “Par izmaiņām Dagdas 

novada domes pastāvīgo komisijas locekļu sastāvā” tika ievēlēta Ētikas komisijas locekles 

amatā un ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā" 4.panta otrās daļas izpratnē. 

 2. Ar pašvaldības domes 2017.gada 24.augusta lēmumu „Par Dagdas novada vēlēšanu 

komisijas ievēlēšanu” O.Rutka ievēlēta Dagdas novada vēlēšanu komisijas sastāvā. Saskaņā 

ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

6.panta  piekto daļu, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu  komisiju  un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un novadu vēlēšanu locekļi nav uzskatāmi par valsts 

amatpersonām likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

izpratnē. O.Rutka, kā Dagdas novada vēlēšanu komisijas loceklis veiks normatīvajos aktos 

noteiktos pienākumus. 

3. Atbilstoši 03.05.2018. Darba līgumam Nr.DNP/5-5/18/4 O.Rutka veic datu aizsardzības 

speciālista pienākumus un amats nav uzskatāms par valsts amatpersonas amatu. 

4. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 

5.punktu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas 

amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar 

valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

5. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta trešā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus, ja šī amatu savienošana  nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

6. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta sestā daļa 

nosaka, ka šā likuma 4. panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav 



 

 
 
 

noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6.panta ceturtajā daļā 

noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, 

pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai 

reģistrējoties  Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar 

likumu „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. 

7. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.
1 

panta piektā daļa 

nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta 

pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar 

citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai 

atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma "Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.
1 

panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 

2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas l.punktu un 

citu normatīvo aktu prasībām.” 

Izvērojot iepriekš minēto, kā arī O.Rutkas amatu pienākumus, secināms, ka Ētikas 

komisijas locekles amata savienošana ar datu aizsardzības speciālista, Dagdas novada 

vēlēšanu komisijas locekles amata un veikt saimniecisko darbību nerada interešu konfliktu, 

nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

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

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otro daļu,  6.panta 

trešo daļu, 7.panta sesto daļu, 8.
1
 trešo un piekto daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

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

 

ATĻAUT Oksanai RUTKAI savienot Ētikas komisijas locekles amatu ar datu 

aizsardzības speciālista amatu, Dagdas novada vēlēšanu komisijas locekles amatu un veikt 

saimniecisko darbību. 

Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8.
1
 

panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai Šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Darba devēju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88) 

viena mēneša laikā no spēka stāšanas dienas. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

14.1. īres līguma pagarināšana O.B. 

 



 

 
 
 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu O. B., pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  O. B. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 6 mēnešiem – līdz 2019.gada 

30.aprīlim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.2. īres līguma pagarināšana A.V. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. V., pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  A. V. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.3. īres līguma pagarināšana V.L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. L., pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  V. L. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

 
 
 

 

14.4. īres līguma pagarināšana R.K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu R. K., pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  R. K. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 3 gadiem – līdz 2021.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.5. īres līguma pagarināšana A.S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A. S., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  A. S. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.6. īres līguma pagarināšana J.B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. B., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  J. B. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 



 

 
 
 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.7. īres līguma pagarināšana I.G. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. G., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  I.G. uz dzīvokli Dagdā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.8. īres līguma pagarināšana S.P. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. P., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  S. P. uz dzīvokli Račevā, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.9. īres līguma pagarināšana S.L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. L., pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likuma 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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



 

 
 
 

 

1. Pagarināt īres līgumu  S. L. uz dzīvokli Asūnē, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot Asūnes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.10. īres līguma pagarināšana V.B. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 19.oktobra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. B., pamatojoties uz Dagdas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Dagdas novadā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

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

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Pagarināt īres līgumu  V.  B. uz dzīvokli Svarincos, …  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

31.oktobrim. 

2. Pilnvarot Svariņu pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atgriezās deputāts A.Plotka. 

 

15. § 

Par konkursu "Dagdas novada Gada cilvēks"  

/Ziņo I.Plesņa/ 

 

Saskaņā ar pašvaldības konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” (turpmāk–Konkurss) 

nolikuma 4.7.1. punktu un 6.2.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 10 (R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

V.Stikuts, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās deputāti A.Trūlis, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, Dagdas 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Aivars TRŪLIS – Domes priekšsēdētājs; 

Aleksandrs GŽIBOVSKIS – domes deputāts; 

Pēteris TUKIŠS – Domes deputāts; 

Aigars VIGULIS – Dagdas vidusskolas skolotājs; 

Sanita KARPOVIČA – Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja; 

Maija ĻEVKOVA – uzņēmēju pārstāvis; 

Lilija BUROVA – nevalstisko organizāciju pārstāvis. 

2. Novirzīt Konkursa balvu fondam 2000 EUR no 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem 

kultūrai (kods 08.200). 

 

Izgāja deputāts A.Plotka. 



 

 
 
 

 

16. § 

Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldību” 61.panta trešo daļu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

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

 

Apstiprināt grozījumus Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā. 

/Pielikumā/ 

 

17. § 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

 Sakarā ar Ērika Čaplinska 19.10.2018. iesniegumu par atbrīvošanu no Iepirkumu 

komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

61.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

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

 

1. Atbrīvot Ēriku ČAPLINSKI no Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata ar 

2018.gada 31.oktobri. 

2. Iecelt Ināru  TUKIŠU par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar 2018.gada 

1.novembri. 

3. Iecelt Tatjanu MUNDU par Iepirkumu komisijas locekli ar 2018.gada 1.novembri. 

4. Apstiprināt Iepirkumu komisiju ar 01.11.2018. šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs – Artjoms GEKIŠS; 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ināra TUKIŠA; 

Komisijas locekļi:  

- Aivars KLISMETS; 

- Ligita NAGĻA; 

- Tatjana MUNDA. 

5. Saskaņā ar Iepirkumu komisijas nolikuma10.punktu ar 01.11.2018. komisijas sekretāra 

pienākumus veic pašvaldības “iepirkumu speciālists”. 

 

 

18. § 

Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, J.Kavuns, V.Stikuts, 

P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  

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

 



 

 
 
 

1. Ar 2018.gada 1.novembri Juridiskās nodaļas amatu sarakstā ieviest štata vienību 

“iepirkumu speciālists” ar mēnešalgu 900 EUR. 

2. Apstiprināt Juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas ar grozījumiem 

no 2018.gada 1.novembra. /Pielikumā/ 

 

Atgriezās deputāts A.Plotka. 

 

19. § 

Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

19.1.  automašīnu UAZ 3962  

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu 

(prot.Nr.11, 26.§, 26.1.p.) atsavināt pašvaldības kustamo mantu – automašīnu UAZ 3962 

sakarā ar to, ka turpmāka Ķepovas pagasta pārvaldes automašīnas (kravas furgona) 

ekspluatācija ir ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku 

tehnisko defektu dēļ. Automašīnas izlaiduma gads – 1988, uzskaitē no 19.02.1999., 

nobraukums – 149 805 km, atlikusī vērtība – EUR 0,00. 

Lēmumā tika noteikts atļaut atsavināt automašīnu UAZ 3962 par brīvu cenu, nosakot 

automašīnas nosacīto cenu 300,00 euro (ieskaitot PVN).  

Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv tika 

ievietots sludinājums par automašīnas pārdošanu ar nosacījumu, ja pieteiksies vairāk nekā 

viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.  

Sludinājuma noteiktajā termiņā – līdz 18.10.2018. netika saņemts neviens pieteikums 

ar vēlmi iegādāties augstākminēto automašīnu.  

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Ploka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Veikt automašīnas UAZ 3962 realizāciju, nododot utilizācijai metāllūžņu savākšanas 

uzņēmumā. 

2. Pamatojoties uz saņemto utilizācijas sertifikātu, norakstīt no grāmatvedības uzskaites 

automašīnu UAZ 3962. 

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāja Ž.Aišpure, 

kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

 
 
19.2.  autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu 

(prot.Nr.11, 26.§, 26.2.p.) atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz 

Sprinter 308 sakarā ar to, ka turpmāka Ezernieku pagasta pārvaldes autobusa ekspluatācija ir 

ekonomiski nelietderīga vispārējā transportlīdzekļa nolietojuma un būtisku tehnisko defektu 

dēļ.  

Lēmumā tika noteikts atļaut atsavināt autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 par brīvu 

cenu, nosacīto cenu 1800,00 euro (t.s.k PVN). Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada 



 

 
 
 

pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv tika ievietots sludinājums par autobusa pārdošanu 

Sludinājuma noteiktajā termiņā – līdz 18.10.2018. netika saņemts neviens pieteikums.  

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 9.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 1) punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz Sprinter 308 par 

brīvu cenu un noteikt pārdošanas cenu 1440,00 EUR (viens tūkstotis četri simti 

četrdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN.  

2. Apstiprināt pārdošanas par brīvu cenu noteikumus. /Pielikumā/ 

3. Publicēt paziņojumu par minētā autobusa pārdošanu pašvaldības mājaslapā internetā 

www.dagda.lv, nosakot, ka pieteikums par autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 pirkšanu 

iesniedzams Dagdas novada pašvaldībā desmit darba dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas. 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas transportlīdzekli 

piesakās pirkt vairākas personas, organizēt izsoles rīkošanu. 

5. Izsoles organizēšanai izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors;  

Komisijas locekļi:  

Jānis ANDŽĀNS – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 

Jānis STIKUTS – pašvaldības juriskonsults.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

 

 

19.3. autobusu PAZ 32050 

 

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu 

(prot.Nr.11, 26.§, 26.3.p.) atsavināt pašvaldības kustamo mantu – autobusu PAZ 32050 sakarā 

ar to, ka Šķaunes pagasta pārvaldes autobuss kopš 2014.gada netiek izmantots un ir noņemts 

CSDD no uzskaites. Atlikusī vērtība ir EUR 144,36. 

Lēmumā tika noteikts atļaut atsavināt autobusu PAZ 32050 par brīvu cenu, nosakot tā 

pārdošanu par 550,00 euro (t.s.k PVN). Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada 

pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv tika ievietots sludinājums par autobusa pārdošanu 

Sludinājuma noteiktajā termiņā – līdz 18.10.2018. netika saņemts neviens pieteikums.  

Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Ploka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

1. Veikt autobusu PAZ 32050 realizāciju, nododot utilizācijai metāllūžņu savākšanas 

uzņēmumā par cenu ne mazāku kā EUR 144,36. 

2. Pamatojoties uz saņemto utilizācijas sertifikātu, norakstīt no grāmatvedības uzskaites 

autobusu PAZ 32050. 

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja R.Demida, 

kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam. 

http://www.dagda.lv/


 

 
 
 

 

 

19.4.  traktoru Husqvarna LTH 171  

 

Dagdas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes prot.Nr.11, 

26.§, 26.4.p.) atsavināt pašvaldības kustamo mantu - traktoru Husqvarna LTH 171 sakarā ar 

to, ka turpmāk Andrupenes pagasta pārvaldes zāles pļāvēja ekspluatācija ir ekonomiski 

nelietderīga vispārējā traktora nolietojuma un būtisku tehnisko defektu dēļ. 
Lēmumā tika noteikts atsavināt traktoru Husqvarna LTH 171  par brīvu cenu, nosakot 

pārdošanu par 150,00 euro (t.sk. PVN). Lēmumā noteiktajā kārtībā Dagdas novada 

pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv tika ievietots sludinājums par traktora pārdošanu ar 

nosacījumu, ja pieteiksies vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām. 

Noteiktajā termiņā - līdz 18.10.2018. pieteicās divas personas. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 9.panta otro daļu, 

37.panta pirmās daļas 1) punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka, 

J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts V.Stikuts, Dagdas novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt traktora Husqvarna LTH 171 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu 

noteikumus. /Pielikumā/ 

2. Izveidot traktora Husqvarna LTH 171 izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Artjoms GEKIŠS – pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs; 

Leontīna ŽEIMOTE – Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis STIKUTS – juriskonsults. 

 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

par nekustamo īpašumu “Rozes”, Andrupenes 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.28 Zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Zaķes 2018.gada 

3.oktobra pieprasījumu Nr.12917/028/2018-NOS, kurā tiek lūgts sniegt ziņas par nekustamā 

īpašuma …. Dagdas novadā, kadastra numurs ….., nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai 

iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu,  
atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Ploka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), 

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

 

Piedzīt no A. K., personas kods …., nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu par zemi EUR 1959,80 (EUR 1244,92 – nesamaksātā nodokļa summa un EUR 

714,88 – nokavējuma nauda uz 30.10.2018.) un ēkām EUR 39,29 (EUR 25,49 – nesamaksātā 



 

 
 
 

nodokļa summa un EUR 13,80 – nokavējuma nauda uz 30.10.2018.) apmērā par A. K. 

piederošo nekustamo īpašumu ……, Dagdas novadā, ar kadastra numuru ….., bezstrīdus 

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

un nekustamo īpašumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21. § 

Par ārzemju brauciena saskaņošanu 

/Ziņo V.Nipere/ 

 

 Sakarā ar Dagdas novada sporta skolas 30.10.2018. iesniegumu par atļauju skolas 

audzēkņu un treneru braucienam uz Novopolocku Baltkrievijā  š.g. 27.-29.novembrī  dalībai 

atklātajās sacensībās vieglatlētikā, saskaņā ar noteikumu “Par Dagdas novada pašvaldības 

amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 8.
1
 punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Ploka, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 

(A.Trūlis), lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti V.Nipere, R.Nipers, Dagdas novada 

dome NOLEMJ : 

 

 Saskaņot Dagdas novada Sporta skolas trenera un 5 audzēkņu braucienu uz Baltkrieviju 

š.g. 27.-29.novembrī un nodrošināt pašvaldības transportu. 

 

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA 

 

22. § 

Par sociālo palīdzību krīzes situācijā 

/ Ziņo E.Trūle/ 

 

T. L.  mājsaimniecībai 

 

    Iepazinusies ar Dagdas novada sociālā dienesta sniegto informāciju par krīzes situāciju 

personas mājsaimniecībā, ņemot vērā konstatētos faktus par zaudējumiem, pamatojoties uz 

Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas 

novadā” 15.1 un 15.4 punktu, atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, 

V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Ploka, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome 

NOLEMJ : 

 

Piešķirt T. L. vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 900.00 (deviņi 

simti euro 00 centi) apmērā. 

 

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu Lēmuma teksts nav izpaužams, jo tas 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15 : 55. 

 

 



 

 
 
 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 2.novembrī 

 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Dagdā 

 

 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 30.oktobra sēdē 

(protokols Nr.13, 16.§) 
 

 

GROZĪJUMI 

Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā 
 

 

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā (apstiprināts ar Dagdas 

novada domes 2009.gada 22.jūlija lēmumu (protokols Nr.5., 15.1.§.), turpmāk tekstā – 

Nolikums, grozījumus: 

 

1.1. izteikt Nolikuma  9.3.punktu šādā redakcijā: 

“9.3.   3 komisijas locekļi. ” 

1.2. izteikt Nolikuma 10.punktu šādā redakcijā: 

 

“10. Komisijā bez balsstiesībām sekretāra pienākumus veic pašvaldības “iepirkumu 

speciālists”. „ 

 

2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2018.gada 1.novembri. 
 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                              A.Trūlis                                           
 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 30.oktobra sēdē 

(protokols Nr.13, 18.§) 
 

 

Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku,  

nodaļu un  struktūrvienību amatu saraksti un mēnešalgas 
 

 
2. Juridiskās nodaļas darbinieku amatu saraksts un mēnešalgas  

no 2018.gada 1.novembra 

 

 

Nr. Amata vienības nosaukums Skaits Mēnešalga 

(EUR) 

Algas fonds 

mēnesī (EUR) 

Mēnešalgu 

grupa 

1. Juridiskās nodaļas vadītājs 1 950,00 950,00 10 

2. Juriskonsults 1 800,00 800,00 8 

3. Jurists-personāla speciālists 1 750,00 750,00    8 

4. Iepirkumu speciālists * 1 900,00 900,00 8 

 Kopā: 4  3 400,00  

 

* -  ar 01.11.2018.  ieviesta štata vienība “iepirkumu speciālists 
 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                              A.Trūlis                                           
 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 30.oktobra sēdē 

(protokols Nr.13, 19.§, 19.2.p.) 

 

 

Dagdas novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 

atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Dagdas novada pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 (turpmāk – Autobuss) 

atsavināšana. 

2. Autobuss Mercedes Benz Sprinter 308 tiek atsavināts – pārdots par brīvu cenu - 1440,00 

EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro un 00 centi) t.sk. PVN.. 

3. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē ar Dagdas novada domes lēmumu 

izveidota Izsoles komisija (turpmāk – Komisija). 

4. Sludinājums par Autobusa pārdošanu par brīvu cenu ievietojams pašvaldības mājaslapā 

internetā www.dagda.lv 

 

II. AUTOBUSA RAKSTUROJUMS 

Marka, modelis – Mercedes Benz Sprinter 308. 

Izlaiduma gads - 2002. 

Tehniskā apskate – Nav. 

5. Autobusu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26565249 (Ezernieku 

pagasta pārvaldes vadītājs). 

 

III. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN REĢISTRĒŠANA 

6. Atsavināmā Autobusa pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā transportlīdzekli. 

7. Pieteikumu iesniegšanas laiks no 2018.gada 1.novembra līdz 2018.gada 14.novembra 

plkst. 10:00, Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, tālrunis 

65681434. 

8. Pieteikumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu, vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai pa faksu un e-pastu, oriģinālu 

iesniedzot pie līguma noslēgšanas vai izsoles gadījumā - izsoles dienā. 

9. Pa pastu iesūtīto dokumentu iesniegšanas laiks tiks uzskatīts saņemtā pasta reģistrācijas 

laiks Dagdas novada pašvaldībā. 

 

IV. PRETENDENTA ATLASE PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAI 

10. Ja noteiktajā termiņā Autobusa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, 

komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Autobusa pircēju un nosūta 

pretendentam rēķinu samaksai par pirkumu un uzaicinājumu pirkuma līguma noslēgšanai. 

11. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti un reģistrēti vismaz divi pieteikumi Autobusa pirkšanai 

par brīvu cenu, Komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties Autobusa izsolē 

2018.gada 21.novembrī plkst. 10:00. 

 

V. IZSOLES KĀRTĪBA 

12. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

13. Izsoles solis – 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi). 

14. Pirms izsoles Komisija pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar pieteikumu 

reģistrācijas sarakstu un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru.



 

15. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

16. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas 

sastāvu un informē par izsoles norises kārtību. 

17. Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no 

Autobusa brīvās cenas, kas pārsolīta par vienu soli. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles 

protokolā atspoguļo visas Komisijas un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. 

Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi. 

18. Solīšana notiek ievērojot noteikumos noteikto izsoles soli. 

19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē 

to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Autobuss ir pārdots personai, 

kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka numurs un solītā cena tiek ierakstīti 

protokolā. 

20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 

Komisijai savu solīšanas karti un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas 

atbilstību nosolītajai cenai. 

21. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

21.1. noteiktajā laikā neviens dalībnieks uz izsoli neierodas; 

21.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

VI. SAMAKSAS KĀRTĪBA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

22. Samaksa par Autobusu veicama piecu darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, veicot 

bezskaidras naudas norēķinu uz Dagdas novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90000041224 norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā Dagdas novada pašvaldības 

kasē. 

23. Pēc samaksas saņemšanas starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts Autobusa pirkuma 

līgums. Visas izmaksas, kas saistītas ar Autobusa pārreģistrāciju uz pircēja vārda, sedz 

pircējs no saviem līdzekļiem. 

24. Ja noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā pircējs neveic pirkuma cenas samaksu, 

uzskatāms, ka pircējs ir atteicies no Autobusa pirkuma tiesībām. Izsoles gadījumā 

pirkuma līguma slēgšana tiek piedāvāta nākošajam augstākās cenas solītājam, pārējos 

gadījumos pirkuma līguma noslēgšanai Komisija turpina pretendentu atlasi šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

25. Pircējam, kurš ir atteicies no Autobusa pirkuma tiesībām, nav tiesību iesniegt atkārtotu 

pieteikumu Autobusa pirkšanai par brīvu cenu. 

26. Ja noteiktajā termiņā Autobusa pirkšanai par brīvu cenu nav saņemts neviens pieteikums, 

vai arī netiek noslēgts pirkuma līgums, Komisija atsavināšanas protokolā izdara ierakstu 

par atsavināšanas procedūras pabeigšanu bez rezultāta.  

 

VII. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

 

27. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Dagdas novada pašvaldībā par Komisijas 

veiktajām darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma  pieņemšanas dienas. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                              A.Trūlis 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes  

2018.gada 30.oktobra sēdē 

(protokols Nr.13, 19.§, 19.4.p.) 

 

Dagdas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– Traktora Husqvarna 

LTH 171 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama Dagdas novada pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas –– Traktora Husqvarna LTH 171 (turpmāk tekstā – Traktors) 

atsavināšana starp Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv publicētajā 

paziņojumā (http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/28/article/traktora-

husqvarna-lth-171-izsole.html) noteiktajā termiņā pieteikumus jau iesniegušajiem 

Pretendentiem. 

2. Traktors tiek atsavināts - pārdots par brīvu cenu EUR 150 (t.sk. PVN), kas tiek noteikta 

kā finanšu piedāvājuma minimālā cena. 

3. Traktora atsavināšanas veids – pārdošana rakstiskā izsolē par brīvu cenu. 

4. Kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu organizē ar Dagdas novada pašvaldības 

domes lēmumu izveidota Izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.  

5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.  

 

II. Prasības piedāvājumā iesniedzamajiem dokumentiem 

6. Iesniegums ar finanšu piedāvājumu jānoformē saskaņā ar pievienoto paraugu. 

(Pielikumā) 

7. Piedāvājums jāaizpilda drukātiem burtiem, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem 

un dzēsumiem, lai izvairītos no pārpratumiem. Ja piedāvājumā ir izdarīti labojumi, tiem ir 

jābūt apstiprinātiem ar personas parakstu, kas ir parakstījusi piedāvājumu. 

8. Komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumu, kas ir grūti salasāms vai nekorekti 

noformēts. 

 

III. Piedāvājumu iesniegšana 

9. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 09.novembrim plkst.12:00 vienā no šādiem 

veidiem: 

9.1. personīgi Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā; 

9.2. parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi 

dome@dagda.lv; 

9.3. ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi dome@dagda.lv . 

10. Piedāvājuma iesniedzējs ir atbildīgs par piedāvājuma iesniegšanu un saņemšanu 

noteikumu 9.punktā norādītajā termiņā. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiek 

pieņemti. 

11. Piedāvājumam, kas iesniegts noteikumu 9.3. un 9.4.punktā noteiktajā veidā, slēdzot 

Traktora pirkšanas – pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā - Līgums), jāiesniedz oriģināls. 

12. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. 

13. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteikumu III. sadaļā noteiktajā kārtībā, netiks izskatīti. 

 

IV. Piedāvājumu atvēršana 

14. Iesniegtos piedāvājumus komisija atver 2018.gada 09.novembrī plkst. 13:00, Dagdas 

novada pašvaldības telpās Dagdā, Alejas ielā 4. 

15. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi interesenti. Interesentiem piedalīšanās 

jāpiesaka pa tālruni 65681434 līdz noteikumu 9.punktā noteiktajam termiņam. 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/28/article/traktora-husqvarna-lth-171-izsole.html
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/28/article/traktora-husqvarna-lth-171-izsole.html
mailto:dome@dagda.lv
mailto:dome@dagda.lv


 

V. Piedāvājumu izskatīšana 

16. Komisija piedāvājumu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu veic slēgtā sanāksmē. 

17. Komisija neizskatīs piedāvājumu, kurā piedāvātā cena būs zemāka par noteikumu 

2.punktā noteikto finanšu piedāvājuma minimālo cenu. 

18. Komisija pieņem lēmumu par Līguma slēgšanu ar pretendentu, kas finanšu piedāvājumā 

piedāvājis augstāko cenu. 

19. Ja ir iesniegti divi vienādi finanšu piedāvājumi, tad tiesības slēgt Līgumu ir 

pretendentam, kurš finanšu piedāvājumu ir iesniedzis pirmais. 

 

VI. Komisijas tiesības un pienākumi 

20. Komisijas locekļi līdz noteikumu 14.punktā noteiktajam termiņam nav tiesīgi izpaust 

jebkādas ziņas par pretendentu finanšu piedāvājumiem. 

21. Komisija apkopo rezultātus un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošina 

rezultātu izsniegšanu Pretendentiem. 

 

VII. Līguma noslēgšanas kārtība 

22. Atbilstoši komisijas lēmumam Dagdas novada pašvaldība ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo Līgumu ar izdevīgākā finanšu 

piedāvājuma iesniedzēju. 

23. Informāciju par Līguma noslēgšanu var saņemt, sazinoties ar Dagdas novada 

pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsultu pa tālruni 65681712. 

24. Izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējs, kas ieguvis tiesības slēgt Līgumu, uz piedāvājumā 

norādīto e-pastu saņem elektronisku rēķinu, kuru tam jāsamaksā pirms līguma 

noslēgšanas.  

25. Līguma noslēgšanai uzrādāmi šādi dokumenti: 

25.1. maksājuma veikšanu apliecinošais dokuments; 

25.2. personu apliecinošs dokuments (fiziskai personai) vai pilnvara un personu 

apliecinošs dokuments (juridiskai personai); 

25.3. piedāvājuma oriģināls, ja iesniegums ar finanšu piedāvājumu tika sūtīts pa 

faksu vai ieskenētā veidā. 

26. Izdevīgākā finanšu piedāvājuma iesniedzējs Līgumu noslēdz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienā pēc informācijas saņemšanas par Līguma sagatavošanu vai Līguma saņemšanu 

parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. 

27. Pretendents, kas nenodrošina Līguma noslēgšanu noteikumu 26.punktā noteiktajā 

termiņā, zaudē tiesības slēgt Līgumu. 

28. Noslēdzot Līgumu, pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošina Traktora pārņemšanu 

tā glabāšanas vietā. 

 

VIII. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

29. Izsoles dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Dagdas novada domei par komisijas 

veiktajām darbībām 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                              A.Trūlis 

 



 

 

Dagdas novada pašvaldībai 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

dome@dagda.lv  

 

 _________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums) 

 

_________________________________________ 
 (juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

 

_________________________________________ 
 (adrese) 

 

_________________________________________ 
(tālrunis, e-pasts) 

 

iesniegums 
 

20___.gada „___.”______________ 
  

 

Atsaucoties uz informāciju, kas saņemta no Dagdas novada pašvaldības par finanšu 

piedāvājuma iesniegšanu Traktora Husqvarna LTH 171 iegādei par brīvu cenu, izsaku un 

iesniedzu šādu piedāvājumu: 

 

Kustamās mantas nosaukums Izlaiduma gads 
Finanšu piedāvājums 

EUR 

Traktors Husqvarna LTH 171 2007  

 

Iesniedzot šo piedāvājumu: 

1) apņemos komisijas lēmumā noteiktajā termiņā noslēgt līgumu; 

2) apliecinu, ka esmu informēts par to, ka gadījumā, ja komisija manu finanšu piedāvājumu 

uzskata par izdevīgāko, bet es sev zināmu iemeslu dēļ atsakos no finanšu piedāvājuma 

minētās kustamās mantas iegādes vai neievēroju līguma noslēgšanas termiņu, tad es 

zaudēju iespēju noslēgt līgumu par kustamās mantas iegādi; 

3) garantēju kustamās mantas pārņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas; 

4) līgumā noteiktā kustamās mantas pārņemšanas termiņa neievērošanas gadījumā apņemos 

veikt nepārņemtās kustamās mantas glabāšanas izdevumu apmaksu; 

5) spliecinu, ka esmu informēts, ka Dagdas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000041224, veic 

manu personas datu apstrādi kustamās mantas realizācijas administrēšanai. 

 

 

 

_______________________ ______________________ 
(paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

 

 

mailto:dome@dagda.lv

