
 
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. 14 2018.gada 29.novembrī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:00. 

Sēdi atklāj plkst. 16:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti: Sandra Viškure, Raitis Azins (līdz plkst. 16.20), Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, Aivars Plotka, 

Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Anatols Viškurs. 
 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

Izpilddirektors Artjoms Gekišs, juridskonsults Jānis Stikuts, nekustamo īpašumu speciālists 

Valērijs Masjuks, projektu koordinatore Tatjana Munda, sociālā dienesta vadītāja Elita 

Trūle; 

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Sanita Karpoviča, informācijas 

sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 

 

Nepiedalās –  

3 deputāti: Aivars Trūlis (komandējumā), Olga Golube (kursos), Vija Nipere 

(komandējumā).   

 

Domes priekšsēdētāja vietniece S.Viškure ierosina papildināt izsludināto sēdes darba 

kārtību ar diviem jautājumiem: 

- Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā. 

- Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  31.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus: 

19. Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā. 

20. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. 

 



Darba kārtība : 

 

1. Par Andzeļu pamatskolas likvidāciju. 

2. Par grozījumiem nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”. 

3. Par grozījumiem Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu 

cenrādī. 

4. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. 

5. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

6. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu. 

7. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

8. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

9. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

10. Par piešķirtās adreses dzēšanu Svariņu pagastā. 

11. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

12. Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Andrupenes pagastā. 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 

15. Par pirkuma līgumu noslēgšanu uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: 

15.1. “Ritumi”, Andrupenes pagastā; 

15.2. “Zintiņi”, Ķepovas pagastā; 

15.3. “Ezermalas iela”, Dagdā; 

15.4. “Vermonti”, Ezernieku pagastā. 

16. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli: 

16.1. “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā; 

16.2. “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā; 

16.3. “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā. 

17. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu: 

17.1. “Ināras”, Šķaunes pagastā; 

17.2. kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā; 

17.3. “Vārnas”, Bērziņu pagastā; 

17.4. “Aituceļš”, Ezernieku pagastā; 

17.5. “Oskari”, Dagdas pagastā. 

18. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” atradnei “Lielmeži”, 2017.gada iecirknis. 

19. Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā. 

20. Par sociālo palīdzību krīzes situācijā. 

 

 

1. § 

Par Andzeļu pamatskolas likvidāciju 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Dagdas novada pašvaldības dibinātā un padotībā esošā iestāde Andzeļu pamatskola   

2018./2019.m.g. realizē vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011111) un 

pamatizglītības (1.-9.klase) programmu (21011111). Izglītības iestādes programmas  ir  

akreditētas  līdz  2019.gada 3.februārim. 

Pirmsskolas izglītības programmu 2018./2019.m.g. apgūst 4 audzēkņi, bet 

pamatizglītības (1.-9.klases ) programmu – 30 izglītojamie. Skolā  strādā 13 pedagogi (t.sk. 

3 amatu savienošana - mūzika, ģeogrāfija, angļu valoda). Pedagoģisko darbinieku izglītība 



atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  Plānots, ka  2019./2020.m.g   skolā  no  

1. līdz 9.klasei  varētu  būt  28  skolēni  un pirmsskolas  izglītības  grupā – 1 audzēknis. 

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu koncepcijā 2017.-2021.gadam definēts, 

ka Andzeļu pamatskola ar  2019./2020. m.g. ir Andzeļu sākumskola vai citas izglītības 

iestādes filiāle.  

Likvidācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti - modernizēt mācību vidi, 

paplašināt piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību. 

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu: 

atklāti balsojot: „par” – 8 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 4 (R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Likvidēt Andzeļu pamatskolu, reģistrācijas numurs 4212900567, juridiskā adrese: 

“Zīles”, Andzeļi, Andzeļu  pag., Dagdas nov., ar 2019.gada 30.jūniju. 

2. Izveidot Andzeļu pamatskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors, 

       Komisijas locekļi: 

Marija Micķeviča – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja, 

Ināra Krauliša – Andzeļu pamatskolas direktora p.i., 

Leontīna Žeimote – Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja. 

3. Uzdot likvidācijas komisijai organizēt skolas materiālo līdzekļu inventarizāciju un 

veikt nepieciešamās darbības iestādes likvidācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā. 

4. Uzdot Andzeļu pamatskolas direktora p.i. I.Kraulišai: 

4.1. informēt iestādes pedagogus un darbiniekus par skolas likvidāciju un veikt 

nepieciešamās darbības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām minētā procesa 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.2. līdz 2019.gada 30.jūnijam nodot Andzeļu pamatskolas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās 

lietas glabāšanai valsts arhīvā, bet īslaicīgi glabājamos dokumentus – Andzeļu pagasta 

pārvaldei. 

5. Uzdot Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļai: 

5.1. saskaņot Andzeļu pamatskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju; 

5.2. nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam paziņojumu par Andzeļu pamatskolas 

likvidāciju. 

6. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

7. Publicēt Dagdas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par Andzeļu 

pamatskolas likvidāciju (pēc saskaņošanas ar IZM). 

8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

 

2. § 

Par grozījumiem nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu” 
/Ziņo I.Gžibovska/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļa 2)punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 



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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 

Nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”. 

Pielikumā: Grozījumi Nolikumā uz 2 lapām. 

 

 

3. § 

Par grozījumiem Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles  

maksas pakalpojumu cenrādī 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar Ķepovas pagasta pārvaldes ierosinājumu noteikt izcenojumu Ķepovas 

pagasta saietu nama un izstāžu zāles telpu numur 59 un 60 izmantošanai, pamatojoties uz 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

(R.Nipers), Dagdas novada dome  NOLEMJ :  

 

1. Papildināt Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu 

cenrādi ar punktu 2.4.telpu Nr.59 un Nr.60 noma  un  noteikt maksu 7,00 euro par 1 

pasākumu + (plus) maksa par faktiski patērēto elektroenerģiju. 

2. Apstiprināt Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu 

cenrādi jaunā redakcijā no 2018.gada 1.decembra. 

3. Noteikt, ka ar 01.12.2018. spēku zaudē Dagdas novada domes 2015.gada 18.martā 

apstiprinātais Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu 

cenrādis (prot. Nr.4,  9.§, 9.3.p.). 

Pielikumā: Pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām. 

 

 

4. § 

Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu 

/Ziņo R.Azins/ 

 

4.1. īres līguma pagarināšana Ņ. R. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ņ. R., 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  Ņ. R. uz dzīvokli …,  Šķaunē uz 6 mēnešiem – līdz 2019.gada 

31.maijam. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

4.2. īres līguma pagarināšana I. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  I. K. uz dzīvokli …, Šķaunē uz 6 mēnešiem – līdz 2019.gada 

31.maijam. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.3. īres līguma pagarināšana J. L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  J. L. uz dzīvokli …, Račevā  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

30.novembrim. 

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

īres līguma pagarināšanu 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.4. īres līguma pagarināšana T. Č. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu T. Č., 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  T. Č. uz dzīvokli …, Asūnē  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

30.novembrim. 

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

īres līguma pagarināšanu. 



Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.5. īres līguma pagarināšana I. S. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I. 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

30.novembrim. 

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

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.6. īres līguma pagarināšana S. K. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu S. 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

30.novembrim. 

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

īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.7. īres līguma pagarināšana V. Z. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V. Z., 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt īres līgumu  V. Z. uz dzīvokli “…, Ezerniekos  uz 1 gadu – līdz 2019.gada 

30.novembrim. 



2. Pilnvarot Ezernieku pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līguma pagarināšanu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.8. dzīvojamās platības izīrēšana J. L. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu J. 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt J. L. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, …  (3-istabu, ar ērtībām) uz 1 gadu – no 

2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.9. dzīvojamās platības izīrēšana V. M. 

 

Iepazinusies ar Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018.gada 6.novembra lēmumu par 

dzīvokļa piešķiršanu V. M., 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izīrēt V. M. pašvaldības dzīvokli Šķaunē, …  (2-istabu, ar ērtībām) uz 1 gadu – no 

2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim. 

2. Pilnvarot Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt telpu īres līgumu. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5. § 

Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  

/Ziņo J.Stikuts/  

I. B. 

 

Izskatījusi E. B. iesniegumu (reģ.Nr.3-2.5/18/683)  par ziņu anulēšanu par 

deklarēto dzīvesvietu I. B. un viņas nepilngadīgajiem bērniem – G. K., T. B., D. T., J. T. 

adresē …, Dagdas novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

2.daļu, kā arī pašvaldības rīcībā esošajām ziņām,  

atklāti balsojot: „par” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 



Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. B. un viņas nepilngadīgajiem 

bērniem adresē: …, Dagdas novads. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

6. § 

Par zemes nomas tiesību pagarināšanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

6.1. ar V.R. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. R. iesniegumu (reģistrēts 31.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/758) 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” – 12 (S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, 

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

„atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. R. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920050068. 

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. 

 

 

6.2. ar V.M. Šķaunes pagastā 

  

 Izskatot V. M. iesniegumu (reģistrēts 15.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/792) 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt V. M. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz  pašvaldībai piekrītošo 

zemes vienību 11,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60920040038. 

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

3. Precizēt iznomājamās zemes platību uz 11,3 ha. 

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

nomas līguma pagarināšanu un platības precizēšanu. 

5. 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. 

 

 



6.3. ar J.J. Ezernieku pagastā 

  

 Izskatot J. J. iesniegumu (reģistrēts 26.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/807) 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Pagarināt J. J. zemes nomas tiesības līdz 31.12.2024. uz  daļu no pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560060026. 

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

3. Pilnvarot Ezernieku 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. 

 

 

6.4. ar I.J. Andrupenes pagastā 

  

 Izskatot I. J., iesniegumu (reģistrēts 31.10.2018. Nr.3-1.11.5/18/759) 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

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

zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60420050081. 

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

3. Pilnvarot Andrupenes 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. 

 

 

7. § 

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

J.M. Dagdas pilsētā 

 

Izskatot J. M. pilnvarotās personas J. A. iesniegumu (reģistrēts 19.10.2018. Nr.3-

1.11.5/18/737), konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības … Dagdā, ar 

kadastra apzīmējumu 60090020222, atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kuru tiesiskais 

valdītājs ir J. M.. 



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

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Piešķirt J. M. zemes nomas tiesības uz 6 gadiem līdz 01.12.2024. uz pašvaldībai 

piekrītošo apbūvēto zemes vienību 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

60090020222, …, Dagdā. 

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

gadā. 

3. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt zemes nomas līgumu. 

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. 

 

 

8. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

ZS “Sapņukalns” Asūnes pagastā 

 

 Izskatot ZS “Sapņukalns” īpašnieka Viktora Ižika, juridiskā adrese “Gorki”, 

Asūnes pag., Dagdas nov., iesniegumu (reģistrēts 26.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/803), 

konstatēts: 

- ar ZS “Sapņukalns” 02.07.2018. noslēgts zemes nomas līgums Nr.DNP/4-1.8/18/37 uz 

pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60460040168, 

iznomāšanu līdz 31.12.2023. lauksaimnieciskai darbībai; 

- ZS “Sapņukalns” 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ:   

 

1. Izbeigt ZS “Sapņukalns”, reģ. Nr.41501024990, zemes nomas tiesības ar 

01.01.2019. uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

60460040168. 

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. 

 

 

9. § 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības  

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

R.Š. Andzeļu pagastā 



 

 Izskatot R. Š. aizbildnes K. K. iesniegumu (reģistrēts 06.11.2018. Nr.3-

1.11.5/18/773) par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības un pamatojoties uz likuma “Par 

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

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot R. Š. īpašumā bez atlīdzības 412/5245 domājamās daļas no zemes gabala … ar 

kadastra apzīmējumu 60440050243 Andzeļos dzīvokļa … uzturēšanai, kas ir R.Š. 

īpašumā saskaņā ar 2013.gada 21.novembra mantojuma apliecību Nr.5219.  Zemes 

gabala platība ir 0,1242 ha. 

2. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

3. 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. 

 

 

10. § 

Par piešķirtās adreses dzēšanu Svariņu pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

  Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegums (reģistrēts 31.10.2018. Nr.3-

1.5.10/18/1125) par adreses dzēšanu pašvaldības īpašumam Svariņu pagastā. 

Konstatēts: 

- sakarā ar to, ka dabā būves neeksistē un tās ir dzēstas no NĪVKI sistēmas, VZD lūdz 

izvērtēt informāciju par piešķirtās adreses nepieciešamību Adrešu reģistrā, 

Saskaņā ar LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 

4
1
.daļu un atbilstoši  MK 08.12.2015.  noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 30. 

punktam, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Likvidēt iepriekš piešķirto adresi: "Mežvidi", Pušča, Svariņu pag., Dagdas nov., 

LV-5698, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60900022122. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

“…”, Ezernieku pagastā 

 

 Izskatot R. J. iesniegumu (reģistrēts 13.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/783) par  īpašuma 

“…” 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr.6056 004 0006, sadalīšanai, atdalot 

atsevišķi zemes vienību 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60560030004.  

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

apzīmējumu 60560030004. 

3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 60560050008 un 60560070007 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. 

 

 

12. § 

Par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

Andrupenes pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

 Izskatot E. H. iesniegumu (reģistrēts 21.11.2018. Nr.3-1.11.5/18/796) par  jauna 

nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam “…” 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt jaunu nosaukumu – ”…” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6042 009 

0053. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60420090053 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). 

3. 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. 

 

 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam  

“…”, Šķaunes pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

    Izskatot J. K. pilnvarotās personas A. S. iesniegumu (reģistrēts 26.11.2018. Nr.3-

1.11.5/18/806) par nekustamā īpašuma „…” sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi 

Šķaunes pagastā, 



Konstatēts: 

- Zemes īpašniece lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „…”, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 60920040020 sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar 

mērķi atdalīt lauksaimniecībā izmantojamo zemi – neapbūvētu zemes gabalu 8,7 ha 

platībā.  

- Plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un pēc atdalīšanas atlikušajam 

zemes gabalam - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

 

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, 

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „…” Dagdas novada Šķaunes pagastā sadalei. 

2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

60920040020 sadalei, izveidojot divus (2) pastāvīgus zemes gabalus 6,2 ha un 8,7 ha 

platībās (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši 

iesniegtajam grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus. 

3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus. 

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. 

 

 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

 “…”  un “…”, Svariņu pagastā 

/Ziņo V.Masjuks/ 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” iesniegumu (reģistrēts 15.11.2018., Nr.9-4.1/18/26), 

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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

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

„…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010384 sadalei, nekustamā 

īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010322,  nekustamā 

īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010147, nekustamā 

īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010150 un nekustamā 

īpašuma „…” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900010323 apvienošanai 

Svariņu pagastā. 

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60900010381, projektētā 

platība 11,5 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „…”, noteikt nekustamā 

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



lauksaimniecība ( kods 0101). 

3. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 60900010382, projektētā 

platība 41,43 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „…”, 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. 

 

 

15. § 

Par pirkuma līgumu noslēgšanu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

15.1. “Ritumi”, Andrupenes pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10, 7.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ritumi”, 

Andrupenes pagastā, kadastra numurs 6042 009 0147, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6042 009 0147, 9300 m
2
 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11, 27.§) nekustamais īpašums “Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā 

tika nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1600 (viens 

tūkstotis seši simti euro). 

2018.gada 09.oktobrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 8) punktu un 11.panta (3) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai A. L. tika 

nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Ritumi”, Andrupenes pagastā, atsavināšanu 

un pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

2018.gada 15.oktobrī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās 

personas A. L. iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

“Ritumi”, Andrupenes pagastā, par nosacīto cenu EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti 

euro).  

Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma “Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas 

novadā izsoles noteikumu 13.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta (2) daļu, 2018.gada 9.novembrī paredzētā nekustamā īpašuma izsole netika rīkota.  

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt A. L. nekustamo īpašumu “Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā. 

2. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A. L. par nekustamā īpašuma “Ritumi”, 

Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6042 009 0147, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 009 0147, 0,93 ha platībā pārdošanu par 

cenu EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti euro un 00 euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā 

pēc pilnas pirkuma summas iemaksas Dagdas novada pašvaldībai. 

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā noteiktā pirkuma cena jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 

2018.gada 14.decembrim. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma – “Ritumi”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 



6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams A. L. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

15.2.  “Zintiņi”, Ķepovas pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10, 7.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Zintiņi”, 

Ķepovas pagastā, kadastra numurs 6080 004 0026, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6080 004 0276, 6.79 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11, 27.§), nekustamais īpašums “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā tika 

nodots atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 15300 

(piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro). 

2018.gada 09.novembrī notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Zintiņi”, Ķepovas 

pagastā izsole, kurā par augstāko cenu EUR 15 350 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit euro) nekustamo īpašumu nosolīja SIA “EURO TRADE GRUPA”, 

reģ.Nr.51503057381. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, nosolītā augstākā cena, atrēķinot 

naudā iemaksāto nodrošinājumu, tika samaksāta vienas nedēļas laikā (15.11.2018.) no 

izsoles dienas. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 34.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2018.gada 9.novembrī notikušās nekustamā īpašuma “Zintiņi”, Ķepovas 

pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus. 

2. Atsavināt SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģ.Nr. 51503057381,  nekustamo 

īpašumu “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā. 

3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar SIA “EURO TRADE GRUPA” par 

nekustamā īpašuma “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 

004 0026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6080 004 0276, 6,79 

ha platībā pārdošanu par cenu EUR 15350 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit 

euro un 00 euro centi). 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma – “Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu. 

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA “EURO TRADE GRUPA” uz juridisko 

adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

15.3. “Ezermalas iela”, Dagdā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10, 7.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ezermalas 

iela”, Dagdā, kadastra numurs 6009 002 3031, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6009 002 0139, 69 m
2
 platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11, 27.§) nekustamais īpašums “Ezermalas iela”, Dagdā tika nodots atsavināšanai 

un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 500 (pieci simti euro). 



2018.gada 09.oktobrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 1) punktu un 11.panta (3) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai J. D. tika 

nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Ezermalas iela”, Dagdā, atsavināšanu un 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

2018.gada 09.oktobrī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās 

personas J. D. iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu 

“Ezermalas iela”, Dagdā, par nosacīto cenu EUR 500 (pieci simti euro).  

Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalas iela”, Dagdā izsoles 

noteikumu 13.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) 

daļu, 2018.gada 9.novembrī paredzētā nekustamā īpašuma izsole netika rīkota.  

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt J. D. nekustamo īpašumu “Ezermalas iela”, Dagdā. 

2. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar J. D. par nekustamā īpašuma 

“Ezermalas iela”, Dagdā, kadastra numurs 6009 002 3031, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0139, 69 m
2
 platībā pārdošanu par cenu EUR 500 

(pieci simti euro un 00 euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas 

iemaksas Dagdas novada pašvaldībai. 

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā noteiktā pirkuma cena jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 

2018.gada 14.decembrim. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma – “Ezermalas iela”, Dagdā, pirkuma līgumu. 

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams J. D. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

15.4. 1/3 domājamo daļu no īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā 

 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.augusta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10, 7.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Vermonti”, 

Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 006 0193, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.6056 006 0193 1,22 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu 

soli. 

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11, 27.§) 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku 

pagastā, Dagdas novadā, tika nodota atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma nosacītā 

cena EUR 800 (astoņi simti euro). 

2018.gada 09.oktobrī saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta (4) daļas 8) punktu un 11.panta (3) daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai D. V. tika 

nosūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā, atsavināšanu 

un pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējām. 

2018.gada 30.oktobrī Dagdas novada pašvaldībā tika saņemts pirmpirkuma tiesīgās 

personas D. V. iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz 1/3 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā par nosacīto cenu EUR 800 (astoņi 

simti euro).  



Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalas iela”, Dagdā izsoles 

noteikumu 13.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) 

daļu, 2018.gada 9.novembrī paredzētā nekustamā īpašuma izsole netika rīkota.  

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt D. V. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku 

pagastā. 

2. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar D. V. 1/3 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma “Vermonti”, Ezernieku pagastā, kadastra numurs 6056 006 0193, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 006 0193, 1,22 ha platībā 

pārdošanu par cenu EUR 800 (astoņi simti euro un 00 euro centi) 7 (septiņu) dienu 

laikā pēc pilnas pirkuma summas iemaksas Dagdas novada pašvaldībai. 

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā noteiktā pirkuma cena jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 

2018.gada 14.decembrim. 

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru A.Gekišu parakstīt nekustamā 

īpašuma – “Vermonti”, Ezernieku pagastā, pirkuma līgumu. 

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai. 

6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams D. V. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 
 

16. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

16.1.  “Darbnīcas”, Andzeļu pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.09.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.11, 28.§) 28.2.p. ”Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, 

iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, 

izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6044 006 0108 29,72 ha platībā, nosacīto cenu EUR 42 800,- (četrdesmit 

divi tūkstoši astoņi simti euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā  izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā 

„Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 



16.2. “Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 27.09.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanu” (protokols Nr.11, 28.§) 28.1.p. ”Kooperatīva lauki”, Andzeļu 

pagastā, iepazinusies ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto 

cenu, izskatījusi Izsoles komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6044 006 0097 60,73 ha platībā, nosacīto cenu EUR 87 700,- 

(astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā 

uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, 

Dagdas novadā  izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā 

„Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

16.3.  “Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā 

 

Saskaņā ar Dagdas novada domes 30.10.2018. lēmuma “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma ”Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā atsavināšanu” (protokols Nr.13, 5.§), iepazinusies 

ar Novērtēšanas komisijas noteikto nekustamā īpašuma nosacīto cenu, izskatījusi Izsoles 

komisijas izstrādātos izsoles noteikumus un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.-11.pantu,  

atklāti balsojot: „par” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6044 004 0092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6044 004 0094 15,7 ha platībā, nosacīto cenu EUR 12 700,- (divpadsmit 

tūkstoši septiņi simti euro). /Novērtēšanas akts protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā  izsoles noteikumus. /Izsoles noteikumi protokola pielikumā uz 2 lpp./ 

3. Publicēt paziņojumu par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā 

„Dagdas Novada Ziņas”. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

17.1. “Ināras”, Šķaunes pagastā 



 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 6092 006 0299, 6092 006 0333, 6092 006 0445, ņemot vērā, ka 

nekustamais īpašums “Ināras”, Šķaunes pagastā, kadastra numurs 6092 006 0447, 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” – 8 (S.Viškure, I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (A.Plotka),  lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās 2 deputāti  (R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Ināras”, Šķaunes pagastā, kadastra 

numurs 6092 006 0447, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

6092 006 0299 – 2,64 ha platībā, 6092 006 0333 – 1,37 ha platībā, 6092 006 0445 – 

3,53 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ināra Tukiša – ekonomiste; 

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:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

Romualda Demida – Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis Stikuts – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Ināras”, Šķaunes pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

17.2. kadastra numurs 6054 002 0076, Dagdas pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6054 002 0076, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Dagdas pagastā, 

kadastra numurs 6054 002 0076, 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” – 6 (I.Plesņa, J.Kavuns, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, 

V.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 5 deputāti  

(S.Viškure, R.Nipers, A.Plotka, V.Stikuts, A.Viškurs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dagdas pagastā, kadastra numurs 

6054 002 0076, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 

1,79 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ināra Tukiša – ekonomiste; 

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:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja vietniece; 

Jānis Stikuts – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma Dagdas pagastā izsoles noteikumus un 

iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

17.3. “Vārnas”, Bērziņu pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto nomnieka ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6050 003 0364, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Vārnas”, 

Bērziņu pagastā, kadastra numurs 6050 003 0364, 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 (S.Viškure, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās 2 deputāti (R.Nipers, V.Stikuts),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Vārnas”, Bērziņu pagastā, kadastra 

numurs 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6050 

003 0150 – 15,18 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ināra Tukiša – ekonomiste; 

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:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

Romualda Demida – Bērziņu pagasta pārvaldes vadītāja; 

Jānis Stikuts – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

17.4. “Aituceļš”, Ezernieku pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6056 009 0036, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Aituceļš”, Ezernieku 

pagastā, kadastra numurs 6056 009 0036, 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 (S.Viškure, I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – nav,   lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās 2 deputāti (R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ : 



 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Aituceļš”, Ezernieku pagastā, 

kadastra numurs 6056 009 0036, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6056 009 3005 – 0,52 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ināra Tukiša – ekonomiste; 

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:  

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

Jānis Andžāns – Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs; 

Jānis Stikuts – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Aituceļš”, Ezernieku pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 

17.5. “Oskari”, Dagdas pagastā 

 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto ierosinājumu atsavināt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 6054 004 0157, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “Oskari”, Dagdas 

pagastā, kadastra numurs 6054 004 0157, 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” – 7 (I.Plesņa, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska, V.Krūmiņš), „pret” – nav,  „atturas” – nav, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 4 

deputāti (S.Viškure, R.Nipers, V.Stikuts, A.Viškurs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Oskari”, Dagdas pagastā, kadastra 

numurs 6054 004 0157, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 

004 0157 – 0,9 ha platībā, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot Novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Valērijs Masjuks – nekustamā īpašuma speciālists; 

Ināra Tukiša – ekonomiste; 

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: 

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors; 

Komisijas locekļi: 

Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja vietniece; 

Jānis Stikuts – juriskonsults. 

5. Izsoles komisijai sagatavot nekustamā īpašuma “Oskari”, Dagdas pagastā izsoles 

noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domē.  

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 

 



18. § 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” atradnei “Lielmeži”, 2017.gada iecirknis 

/Ziņo A.Gekišs/ 
 

Dagdas novada pašvaldībā 29.10.2018. saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

iesniegums ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju atradnei 

„Lielmeži”, kas atrodas Dagdas novada Konstantinovas pagastā (nekustamais īpašums 

„Lielmeži”, kadastra apzīmējums 6076 002 0204). Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, 

izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts: 

1) smilts atradnei „Lielmeži”, 2017.gada iecirknis,  ir saņemta Derīgo izrakteņu atradnes 

pase, Derīgo izrakteņu ieguves limits, Tehniskie noteikumi Nr.DA18TN0224, Ietekmes 

uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.DA18SI0027; 

2) saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo izrakteņu 

krājumu akceptēšanas komisijas 2017.gada 29.novembra sēdes protokola izrakstu 

atradnē „Lielmeži” ir N kategorijas smilts krājums 816,83 tūkst.m
3
; 

3) saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta (5)daļas 1)punktu ir nepieciešama bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu atļauja, ko izsniedz pašvaldība; 

4) nepieciešamie dokumenti atļaujas saņemšanai Dagdas novada pašvaldībā ir iesniegti 

saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 

27.punktu prasību; 

5) saskaņā ar MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par 

zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un 

atradnes pasi” 4.punktu – valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju ir 142,29 euro; 

6) saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu  

6076 002 0204 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā mežu teritorija, kurā 

papildizmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve (kods 13004). 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4.panta (5) daļas 1)punktu un Ministru kabineta 2011.gada 

6.septembra noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32. un 33.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, P.Tukišs, 

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

pieņemšanā nepiedalās 1 deputāts (V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izsniegt Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas numurs 

40003356530, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju smilts atradnei „Lielmeži” 

2017.gada iecirknis (nekustamais īpašums „Lielmeži”, kadastra apzīmējums 6076 002 

0204). 

2. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1/2018 ar trim pielikumiem – 

1.pielikums „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 2.pielikums „Smilts atradnes 

„Lielmeži” 2017.gada iecirkņa plāns ”, 3.pielikums „Derīgo izrakteņu ieguves limits”. 

3. Noteikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas Nr.1/2018 smilts atradnei 

„Lielmeži” 2017.gada iecirknis, derīguma termiņu līdz 2027.gada 31.decembrim, 

saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves limitu. 



4. Izsniedzot atļauju, pieprasīt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pilnvarotajam 

pārstāvim maksājuma apliecinājumu par valsts nodevas samaksu Dagdas novada 

pašvaldībai. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

19. § 

Par grozījumiem Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā 

/Ziņo T.Munda/ 

 

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.313) 

paredz pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu klāstu personām ar invaliditāti un bērniem kvalitatīvai 

institucionālai aprūpei un minētās ieceres īstenošana paredzēta ar Eiropas Sociālā fonda 

(turpmāk - ESF) finanšu atbalstu. 

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) un Latgales plānošanas reģions 

2016.gada 25.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu Nr. DNP/4-1.5/16/55 par pasākuma 

projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” īstenošanu. 

Pašvaldībai kā Sadarbības partnerim Projektā atbilstoši Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānam (Turpmāk tekstā - DI plāns) ir jānodrošina izvēlēto 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz 

projekta pieteikums Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 

aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai” otrajā projektu atlases kārtā”.  

Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis ir rast optimālu 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales reģiona 

pašvaldībās, paredzot izmaksu ziņā visefektīvāko un pašvaldību vajadzībām atbilstošāko 

infrastruktūras attīstības risinājumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros. 

2018.gada 19.aprīlī Dagdas novada dome pieņēma lēmumu “Par piedāvāto 

infrastruktūras risinājumu un gatavību veidot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru Dagdas novadā” (protokols Nr.6, 5.§), ar kuru saskaņoja šādu sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana Dagdas novadā: 

1.3.1. Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide, atrašanas vietas adrese - Brīvības 

iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

1.3.2. Personas ar GRT; DAC izveide, atrašanas vietas adrese - Skolas iela 6, 

Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

1.3.3. Personas ar GRT: Specializēto darbnīcu izveide, atrašanas vietas adrese - 

Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

Dagdas novada pašvaldība uzskata, ka ēku Skolas ielā 6, Dagdā nevar izmantot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai, jo pašvaldībai šobrīd 

nav iespēju atbrīvot telpas DI plāna īstenošanai, kā arī nav iespējas iegādāties citu 

infrastruktūru.  Pašvaldība piedāvā Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas 



plāna 34.tabulā 1.3.2. apakšpunktā un 1.3.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus izveidot 

ēkā Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.  

Ņemot vērā Labklājības ministrijas skaidrojumus par ERAF ieguldījumiem 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai “grupu mājas (dzīvokļi) 

pēc iespējas veidojamas dzīvojamās mājās vai dzīvokļos atsevišķi no citiem 

pakalpojumiem”. Dagdas novada pašvaldība neredz iespēju grupu dzīvokļus izveidot 

atsevišķi no citiem pakalpojumiem. Saskaņā ar augstākminētajiem ministrijas 

skaidrojumiem “Individuāli ir vērtējami gadījumi, ja grupu māju (dzīvokli) veido 

daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, kurā atrodas grupu dzīvoklis un vēl kāds sabiedrībā balstīts 

pakalpojums”. 

Ēka Brīvības ielā 29, kurā plānots attīstīt DI plāna pakalpojumus, pašlaik ir tukša, 

tā ir atsevišķa vienstāva ēka un atrodas pašvaldības iestādes “Veselības un sociālo 

pakalpojumu centrs “Dagda”” teritorijā, kurā izvietotas arī citas ēkas -  veco ļaužu 

pansionāts, poliklīnika, dienas stacionārs, kur tiek sniegti sociālās aprūpes un medicīniskie 

pakalpojumi (fizioterapija, diagnostika, ģimenes ārstu prakses u.c.). Attīstot visus Latgales 

plānošanas reģiona DI plānā paredzētos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vienā 

ēkā, pašvaldība nodrošinās pilnīgu telpu nodalīšanu, veidojot atsevišķas telpas un 

ieejas. Grupu dzīvokļiem tiks nodrošinātas atsevišķas telpas ar atsevišķu ieeju. Izveidojot 

grupu dzīvokļus, dienas centru un specializētas darbnīcas vienā ēkā, netiks pieļauta ēkas 

daļēja noslodze, jo grupu dzīvokļi tiks izveidoti tikai vienā ēkas daļā. 

Saskaņā ar 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 36.
1 

punktu 

“Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību 

saskaņotu šo noteikumu 35.11.5. apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, 

tā īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai 

skaitā 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības 

rādītāju vērtības katrai pašvaldībai”. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 

15.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 

313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 

un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 2 (A.Plotka, V.Krūmiņš),  

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Izveidot šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā: 

1.1. Personas ar GRT: Grupu dzīvokļu izveide, atrašanās vietas adrese:  Brīvības iela 29, 

Dagda, Dagdas novads, LV-5674.  

1.2. Personas ar GRT:  DAC izveide, atrašanās vietas adrese: Brīvības iela 29, Dagda, 

Dagdas novads, LV-5674. 

1.3. Personas ar GRT: Specializēto darbnīcu izveide, atrašanās vietas adrese: Brīvības 

iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 

2. Lūgt grozīt Latgales plānošanas reģiona DI plānā 2018.-2020.g. (izstrādāts Latgales 

plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005 ietvaros) iekļauto Dagdas novada 

pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu – grozīt DI plāna 34.tabulas 1.3.2. un 

1.3.3. apakšpunktos norādīto adresi “Skolas iela 6, Dagda, Dagdas novads, LV-5674” 

uz adresi “Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads, LV-5674”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 



SĒDES SLĒGTĀ DAĻA 
 

20. § 

Par sociālo palīdzību krīzes situācijā 

/Ziņo E.Trūle/ 

I. G. 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” – 11 (S.Viškure, I.Plesņa, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka, V.Stikuts, 

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

Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Piešķirt I. G. vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 860.00 (astoņi simti 

sešdesmit 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. 16 : 50. 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      S.Viškure 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2018.gada 30.novembrī 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14, 2.§) 

 

 

GROZĪJUMI NOLIKUMĀ 

“Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu” 
 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

             41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu” (apstiprināts ar 

Dagdas novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu (protokols Nr.16, 14.§.), turpmāk 

tekstā – Nolikums, šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt Nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Par panākumiem VISC organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts 

atklātajās olimpiādēs (tikai atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un 

NVO rīkotie pasākumi netiek atbalstīti), valsts rīkotajos profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās katram skolēnam piešķir Goda diplomu 

un naudas balvu šādos apmēros:”; 

 

1.2. svītrot Nolikuma 14.5.apakšpunktu; 

 

1.3. izteikt Nolikuma 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Par panākumiem Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, 

Latgales reģiona atklātajās olimpiādēs katram skolēnam piešķir Goda diplomu un naudas 

balvu:”;  

 

1.4. izteikt Nolikuma 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Par panākumiem Latgales reģiona profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

konkursos (tikai atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un NVO rīkotie 

pasākumi netiek atbalstīti), skatēs un sporta sacensībās komandai, grupai, pulciņam vai 

individuāli skolēnam piešķir novada Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros:”; 

 

1.5. izteikt Nolikuma 19.punktu šādā redakcijā: 

“19. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas, tad vērtē viņa vienu augstāko 

sasniegumu Latgales reģionā un vienu augstāko sasniegumu Latvijas mēroga pasākumā. 

Naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā.”; 

 

1.6. izteikt Nolikuma 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. Pedagogiem, kuru skolēni guvuši panākumus VISC organizēto valsts, valsts  

atklātajās olimpiādēs, Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos 

apmēros (tikai atbilstoši VISC plānotajiem pasākumiem, sabiedrisko un NVO rīkotie 

pasākumi netiek atbalstīti) :”; 
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1.7.  svītrot Nolikuma 24.punktu; 

 

1.8.  izteikt Nolikuma 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Par skolu dalību Starptautiskajos projektos piešķirt skolai Atzinības rakstu un 

veicināšanas balvu.” 

 

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

 

 

Dagdas novada IKSN vadītāja                                                                       M.Micķeviča 

 

 
 



 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14, 3.§) 

 

 

 

Ķepovas pagasta  Saietu nama un izstāžu zāles 

maksas pakalpojumu cenrādis 
(ar grozījumiem no 01.12.2018.) 

 

 

 

Nr. 
 

 

Pakalpojuma nosaukums 

 

Mērvienība 

Cena              

(EUR)  

 

Atlaides 

1. Ieejas biļetes izstāžu zālē:    

1.1. pirmsskolas vecuma 

bērniem 

- - bezmaksas 

1.2. bērniem un jauniešiem  

līdz 19 gadiem  

 

1 biļete 

 

1,00 

 Dagdas novada 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem – 50 % 

1.3. pensionāriem un invalīdiem 
(uzrādot apliecību) 

1 biļete 1,00  

1.4. pārējām personām  
 

1 biļete 2,00  

1.5. "Ģimenes biļete"                          
(1-2 pieaugušie un 1-3 bērni  

vai daudzbērnu ģimene) 

 

1 biļete 

 

5,00 

 

1.6. "Vienotā biļete"   
(Muzeja "Andrupenes lauku 

sēta", "Jaundomes muižas"  

ekspozīciju zāles un VIKC  

"Ķepa" apmeklējums) 

 

1 biļete 

 

5,00 

 

2. Telpu un inventāra noma:    

2.1. izglītojošu u.c. publisku 

pasākumu rīkošanai 

1 h 7,00  

2.2. izklaides, svinīgu un citu 

pasākumu rīkošanai (kāzas, 

dzimšanas dienas u.c.) 

līdz 4 h 20,00  

līdz 8 h 40,00  

par katru 

nākamo h 
5,00  

2.3.  inventāra noma  

(trauku u.c. galda servēšanas 

piederumu komplekts) 

 

1 pasākums 

 

5,00 

 

2.4. telpu Nr.59 un Nr.60  noma 

(ar aprīkojumu) 

1 pasākums 7,00 

+ maksa par 

faktiski 

patērēto 

elektroenerģiju  

- 
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3. Degustācijas:    

3.1.  ar pilnu sortimentu 1 personai 6,00 

 

 

3.2. ar daļēju sortimentu 1 personai 3,00  

4. Ekskursijas vadīšana               

(ar izglītojošu programmu 

izstāžu zālē vai iestādes 

teritorijā  - "Meža taka", 

"Bebra novērošana")                      

   

4.1. grupā līdz 10 cilvēkiem 1 grupa 5,00  
4.2. grupā virs 10 cilvēkiem 1 personai 0,50  

5. Foto sesija vai video 

uzņemšana iestādes 

teritorijā 

1 h 10,00  

      
 

Dagdas novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                     S.Viškure 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14,  16.§ 16.1.p.) 

 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”,  

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6044 006 0108  29,72 ha platībā. 

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

3. Izsoles laiks: 2019.gada 9.janvārī plkst.10.00.  
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz 

15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 42 800,- (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 
10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

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

nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada 

pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: LV72 

UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā 

īpašuma „Darbnīcas” izsoles nodrošinājums”. 

12. Pirmpirkuma tiesības – personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks 

rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 

08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).  

15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā 

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

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


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

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

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

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

17. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

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

zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

18. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc 

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas. 

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

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

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

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja vietniece                                                                          S.Viškure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14,  16.§ 16.2.p.) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”,  

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas 

novadā, kadastra numurs 6044 006 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6044 006 0097  60,73 ha platībā. 

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

3. Izsoles laiks: 2019.gada 9.janvārī plkst.11.00.   

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

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz 

15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507. 

4. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 87 700,- (astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 

euro).  

5. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

6. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

7. Izsoles solis – EUR 50,-. 
8. Izsoles metode – mutiska izsole. 

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

nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada 

pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: LV72 

UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā 

īpašuma „Kooperatīva lauki” izsoles nodrošinājums”. 

10. Pirmpirkuma tiesības – personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

11. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 

08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).  

13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus: 

 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


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

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts 

uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

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

visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, 

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles 

uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt 

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas. 

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

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

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

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja vietniece                                                                        S.Viškure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2018.gada 29.novembra sēdē 

(protokols Nr.14, 16.§ 16.3.p.) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”,  

Andzeļu pagastā, Dagdas novadā 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, 

kadastra numurs 6044 004 0092, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6044 004 0094 15,7 ha platībā. 

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

3. Izsoles laiks: 2019.gada 9.janvārī plkst.14.00. 
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, 

Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz 

15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507. 

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

komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507. 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 12 700,- (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).  

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR). 

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli. 

9. Izsoles solis – EUR 50,-. 
10. Izsoles metode – mutiska izsole. 

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

jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas 

novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: 

LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi 

“Nekustamā īpašuma „Atslēdziņas” izsoles nodrošinājums”. 

12. Pirmpirkuma tiesības – personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

13. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā viena mēneša 

laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ja norādītajā 

termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota 

un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu. 

14. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 

08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).  

15. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus 

dokumentus: 

 fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina  

nodrošinājuma iemaksu; 

 juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar 

izsoles noteikumiem un  lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par 

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

apliecina nodrošinājuma iemaksu.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=


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

 ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek 

atlikts uz 15 minūtēm; 

 solīšana sākas no mantas nosacītās cenas; 

 pārsolīšanu var izdarīt ievērojot  noteikto izsoles soli – EUR 50,- ; 

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

nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus. 

17. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo 

īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 

vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles 

uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu. 

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

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

Administratīvo  aktu strīdu komisijai. 

19. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un 

izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas. 

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

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

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

kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētāja vietniece                                                                       S.Viškure 

 

 


