
LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Dagdā Nr. 11 2020.gada 23.jūlijā
                                                                                                                                                          
Sēde sasaukta plkst. 16:00.
Sēde atklāta plkst. 16:00. 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.

Piedalās –
13 deputāti:  Aivars  Trūlis,  Sandra Viškure,  Raitis  Azins,  Inese Plesņa,  Raimonds Nipers,
Olga Golube,  Aivars Plotka, Viktors Stikuts,  Pēteris  Tukišs,  Aleksandrs Gžibovskis,  Irēna
Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
- Edgars Tjarve, pašvaldības izpilddirektors;
- Jānis Stikuts, juriskonsults;
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.

Nepiedalās – 
2 deputāti: Juris Kavuns (pamatdarbā), Vija Nipere (komandējumā).

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

1. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā izsoles

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
/Ziņo J.Stikuts/

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa domes lēmumu (prot. Nr.7.,
21.§) tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Brieži”, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā ar kadastra numuru 6090 002 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6090 002 0090, 10,53 ha platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.



Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.8.,
17.§)  nekustamais  īpašums  “Brieži”,  Svariņu  pagastā,  Dagdas  novadā  tika  nodots
atsavināšanai un noteikta nekustamā īpašuma  nosacītā cena 26 500,- EUR (divdesmit seši
tūkstoši pieci simti euro).

2020.gada 14.jūlijā notika pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā,  izsole, kurā par augstāko cenu  47 000,- EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši
euro) nekustamo īpašumu nosolīja XX.

Izsolē  nosolītā  cena,  atrēķinot  naudā  iemaksāto  nodrošinājumu,  tika  samaksāta
ievērojot izsoles noteikumos noteikto kārtību. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta (2) daļu, 
atklāti  balsojot:  „par”  –  13  (A.Trūlis,  A.Gžibovskis,  I.Gžibovska,  A.Viškurs,  S.Viškure,
R.Nipers,  P.Tukišs,  V.Stikuts,  A.Plotka,  O.Golube,  I.Plesņa,  V.Krūmiņš,  R.Azins),  „pret”  –
nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020.gada 14.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā,
Dagdas novadā, izsoles rezultātus.

2. Atsavināt XX nekustamo īpašumu “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā.
3. Noslēgt  nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar  XX  par  nekustamā  īpašuma “Brieži”,

Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 002 0090, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6090 002 0090 – 10,53 ha platībā, pārdošanu par cenu
47 000,- EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši euro).

4. Pilnvarot  Dagdas  novada  pašvaldības  izpilddirektoru  E.Tjarvi  parakstīt  nekustamā
īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu.

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XX uz deklarēto adresi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
/Ziņo J.Stikuts/

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa domes lēmumu (prot. Nr.7.,
20.§)  tika  nolemts  atļaut  atsavināt  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  “Rubīni”,  Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6056 002 0153, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6056 002 0153, 17,92 ha platībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.

Ar Dagdas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.8.,
16.§)  nekustamais  īpašums  “Rubīni”,  Ezernieku  pagastā,  Dagdas  novadā  tika  nodots
atsavināšanai  un  noteikta  nekustamā  īpašuma  nosacītā  cena  14 900,-  EUR (četrpadsmit
tūkstoši deviņi simti euro).

2020.gada  13.jūlijā  notika  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  “Rubīni”,  Ezernieku
pagastā, Dagdas novadā izsole, kurā par augstāko cenu 36 500,- EUR (trīsdesmit seši tūkstoši
pieci simti euro) nekustamo īpašumu nosolīja XX.

Izsolē  nosolītā  cena,  atrēķinot  naudā  iemaksāto  nodrošinājumu,  tika  samaksāta
ievērojot izsoles noteikumos noteikto kārtību. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34.panta (2) daļu, 



atklāti  balsojot:  „par”  –  13  (A.Trūlis,  A.Gžibovskis,  I.Gžibovska,  A.Viškurs,  S.Viškure,
R.Nipers,  P.Tukišs,  V.Stikuts,  A.Plotka,  O.Golube,  I.Plesņa,  V.Krūmiņš,  R.Azins),  „pret”  –
nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020.gada 13.jūlijā notikušās nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā,
Dagdas novadā, izsoles rezultātus.

2. Atsavināt XXX nekustamo īpašumu “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā.
3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar  XXX, par nekustamā īpašuma “Rubīni”,

Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 002 0153, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0153 – 17,92 ha platībā, pārdošanu par cenu
36 500,- EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti euro).

4. Pilnvarot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru E.Tjarvi parakstīt nekustamā īpašuma
“Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, pirkuma līgumu.

5. Pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu parakstīšanai.
6. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams XXX uz juridisko adresi. 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

Sēde slēgta plkst. 16 : 10.

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne        

Protokols parakstīts 2020.gada 24.jūlijā


