
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
Dagdas novada  Dagdā 
 

Nr. 2 2017.gada 3.februārī 

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 
Sēdi atklāj plkst. 15:00. 
 
Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandrav Viškure. 
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 
 
Piedalās – 
13 deputāti:  Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Anatols Viškurs, Maija 

Ļevkova, Inese Plesņa, Olga Golube, Raimonds Nipers (no plkst. 15:15), Raitis Azins, Sandra 
Viškure, Viktors Krūmiņš (no plkst. 15:03), Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 
 
Pašvaldības darbinieki / ziņotāji:  
izpilddirektors Ivars Pauliņš, projektu koordinators Artjoms Gekišs, ekonomiste Ināra Tukiša, 

finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinksis, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas 

vadītāja Guna Malinovska, informācijas sistēmu administrators Andrejs Kumačevs. 
 
Nepiedalās –  
2 deputāti:  Aivars Arnicāns (darba darīšanās),  Irēna Gžibovska (darba darīšanās). 
 
Domes priekšsēdētāja S.Viškure iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 
Deputāts V.Stikuts izteicās par jautājuma izskatīšanu saistībā ar līgumu par telpu nomu Dagdas 

pagasta bibliotēkai.   
S.Viškure paskaidroja, ka ārkārtas sēdes darba kārtību papildināt nevar, bet šis jautājums tiks 

skatīts kārtējā sēdē februārī. 
 
Atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 

Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  
 
Darba kārtība: 
 
1. Par projekta pieteikumu „ Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.  
2. Par projekta pieteikumu „Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem”. 
3. Par projekta pieteikumu „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties senos Latgales tērpus”.  



4. Par projekta pieteikumu “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.  
5. Par projekta pieteikumu “PII “Saulīte” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai”. 
6. Par projekta pieteikumu “Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā, sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
7. Par projekta pieteikumu "Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

Dagdas novadā".  
8. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām 

2017.gadā.  
9. Par Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes lēmuma “Par telpu nomas līguma slēgšanu 

ar AS “SEB banka” precizēšanu. 
10. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Āra trenažieri Andzeļu ciema iedzīvotājiem” 

līdzfinansēšanai. 
11. Par Nikodema Rancāna konkursa atbalstīšanu.  
12. Par Fonda “Sibīrijas bērni” projektu atbalstīšanu. 
13. Par pētījuma “Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis” līdzfinansēšanu.  
14. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.  
15. Par pašvaldības iepirkumu plānu 2017.gadam.  
 

 

1. § 
Par projekta pieteikumu „ Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”   
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu „Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona 

partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” – 
nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu “Āra klases izveidošana Dagdā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 5580,68. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 558,07 apmērā un priekšfinansējumu – 
EUR 5 580,68. 

 
 

2. § 
Par projekta pieteikumu „ Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”   
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu „Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona 

partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 



vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu “Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 10 952,90, t.sk. 
kopējās attiecināmās izmaksas EUR 10 000,00 un neattiecināmās izmaksas EUR 952,90. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1 000,00 apmērā, Projekta neattiecināmās 

izmaksas EUR 952,90 apmērā un priekšfinansējumu – EUR 10 952,90. 
 
 

3. § 
Par projekta pieteikumu „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties senos Latgales tērpus”   
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties stilizētos tautas tērpus”  
iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā, pamatojoties  uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties senos Latgales tērpus” (turpmāk – 
Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 9 045,00. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 904,50 apmērā un priekšfinansējumu – 
EUR 9 045,00. 

 
 

4. § 
Par projekta pieteikumu “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniegšanai biedrības “Krāslavas 

rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas 
un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 

3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  



atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 3.kārtā un iesniegt projekta pieteikumu 
“Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 37 351,00.  
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3 735,10 apmērā un priekšfinansējumu – 
EUR 37 351,00. 

 
 

5. § 
Par projekta pieteikumu “PII “Saulīte” teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu „ PII “Saulīte” teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona 

partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un 

kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 

3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 3.kārtā un iesniegt projekta pieteikumu 
„PII “Saulīte” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 51 208,53. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 5 000,00 apmērā, Projekta neattiecināmās 

izmaksas EUR 1 208,53 apmērā  un priekšfinansējumu – EUR 51 208,53. 
 
 

6. § 
Par projekta pieteikumu “Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
/A.Gekišs/ 

 
Iepazinusies ar projekta pieteikumu “Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” iesniegšanai biedrības “Krāslavas 

rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, 

O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” 

– 1 (A.Plotka),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 



1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu “Brīvdabas trenažieru izvietošana Dagdas pilsētā, sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” (turpmāk – Projekts) ar kopējām 

izmaksām EUR 9 671,00.  
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 967,10 apmērā un priekšfinansējumu – 
EUR 9 671,00. 

 
 

7. § 
Par projekta pieteikumu "Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Dagdas novadā" 

/A.Gekišs/ 
 

Iepazinusies ar projekta pieteikumu "Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai Dagdas novadā" iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 

izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” 3.kārtā, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu,  
atklāti balsojot: „par” – 12 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  
„atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 3.kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu "Florbola aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
Dagdas novadā" (turpmāk – Projekts) ar kopējām izmaksām EUR 7 919,27.   

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 

Projekta attiecināmajām izmaksām jeb EUR 791,93 apmērā un priekšfinansējumu – 
EUR 7 919,27. 

 
 

8. § 
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām 

2017.gadā 
/I.Tukiša/ 

 
Sakarā ar Dagdas novada biedrību un reliģisko organizāciju iesniegtajiem 

pieteikumiem finansējuma piešķiršanai plānotajiem pasākumiem 2017.gadā, saskaņā ar 

Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības 

finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”,  
atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, 

O.Golube, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” – nav,  „atturas” 

– 1 (A.Plotka),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 2017.gadā plānotajām aktivitātēm saskaņā ar 

pielikumu : 
1.1. biedrībām kopā  – 17 811,40  EUR; 
1.2. reliģiskām organizācijām kopā – 13 747,40  EUR. 



2. Paredzēt pašvaldības 2017.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) finansējumu lēmuma 1.punktā 

norādītajam mērķim. 
Pielikumā: Finansējuma piešķiršanas saraksts uz 2 lapām.  
 

 
9. § 

Par Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes lēmuma  
“Par telpu nomas līguma slēgšanu ar AS “SEB banka” precizēšanu 

/I.Tukiša/ 
 

Sakarā ar SEB bankas izteikto lūgumu telpu nomas maksā iekļaut maksu par apkuri un 

elektroenerģiju, pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” 

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

Precizēt Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes lēmumu “Par telpu nomas līguma 

slēgšanu ar AS “SEB banka” (prot. Nr.1, 28.§) un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
 
“ 2.  Noteikt telpu nomas maksu 143,64 EUR + PVN (21%) mēnesī, kas kopā sastāda 173,80 

EUR  par telpu Nr.30  (platība 17,8 m
2
) Alejas ielā 4, Dagdā. /Aprēķins pielikumā/ ” 

 
 

10. § 
Par līdzekļu piešķiršanu projekta  

“Āra trenažieri Andzeļu ciema iedzīvotājiem” līdzfinansēšanai 
/Ē.Čaplinskis/ 

 
Izskatījusi biedrības “OrhidejasS”, reģ.Nr.40008202730,  iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt finansējumu 369,00 EUR projekta “Āra trenažieri Andzeļu ciema iedzīvotājiem” 

līdzfinansējuma nodrošināšanai, sakarā ar dalību Krāslavas rajona partnerības izsludinātā 

projektu konkursa „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 

3.kārtā un  saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām 

organizācijām”,  
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” 

– nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt biedrībai “OrhidejasS” projekta “Āra trenažieri Andzeļu ciema iedzīvotājiem” 

līdzfinansējuma nodrošināšanai 369,00  EUR  (trīs simti sešdesmit deviņi euro) no 
pašvaldības 2017.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un 

nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – plānotajiem līdzekļiem. 
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Noslēgt līgumu ar biedrību “OrhidejasS”  par finansējuma 

piešķiršanu. 
 
 

11. § 
Par Nikodema Rancāna konkursa atbalstīšanu 

/Ē.Čaplinskis/ 
 



Izskatījusi Latgaliešu kultūras biedrības, reģ. Nr.40008005063, aicinājumu finansiāli 

atbalstīt  Nikodema Rancāna konkursu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” 

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

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 200,-  (divi simti euro) Nikodema Rancāna 
konkursa organizēšanai un balvu pasniegšanai Latgales izcilākajiem pedagogiem. 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Latgaliešu kultūras biedrībai 200 euro lēmuma 1.punktā 

minētajam mērķim no pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem Atpūtas, 

kultūras un reliģijas sadaļā – citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 

08.400). 
 
 

12. § 
Par Fonda „Sibīrijas bērni” projektu atbalstīšanu  

/Ē.Čaplinskis/ 
 

Izskatījusi  nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni””, reģ. Nr.40008057169,  lūgumu 

finansiāli atbalstīt projektu īstenošanu – konference un koncerts “Aizvestajiem” 14.jūnijā, 

bērnu sacerējuma konkursa organizēšana, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tomskas un Altaja 
apgabals” montāža, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšana, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” 

– nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 200,-  (divi simti euro) Fondam „Sibīrijas 

bērni” projektu īstenošanai. 
2. Paredzēt pašvaldības 2017.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  200 euro minētā pasākuma 

līdzfinansēšanai. 
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt Fondam „Sibīrijas bērni” 200 euro lēmuma 1.punktā minētajam 

mērķim. 
 
 

13. § 
Par pētījuma “Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis” līdzfinansēšanu 

/Ē.Čaplinskis/ 
 

Saskaņā ar 2013.gada 21.februārī noslēgto sadarbības līgumu starp Daugavpils 

Universitāti un Dagdas novada pašvaldību, ņemot vērā DU Humanitāro un sociālo zinātņu 

institūta aicinājumu līdzfinansēt DU Latgales pētniecības institūta un pētniecības biedrības 

“Latgola” pētnieku Dr.h.paed. emeritus profesora Jāņa Pokuļa un Dr.h.chem. Oļega 

Papsujeviča pētījumu “Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis”, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Platacis, A.Plotka, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, 

I.Plesņa, O.Golube, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), „pret” 

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



1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  EUR 1500,-  (viens tūkstotis pieci simti euro) 
mūžībā aizgājušo Dagdas novadnieku J.Pokuļa un O.Papsujeviča pētījuma “Dagdas 
novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis” darba (grāmatas) publicēšanai. 

2. Paredzēt pašvaldības 2017.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400)  1500 euro minētā pasākuma 

līdzfinansēšanai. 
3. Noslēgt Līgumu ar Daugavpils Universitāti par lēmumā minētā pētījuma veikšanu un 

publicēšanu. 
 
 

14. § 
Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam 

/Ē.Čaplinskis; R.Nipers/ 
 

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

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7., 30. un 37.pantiem, 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 2 (A.Plotka, R.Nipers),  „atturas” – 2 
(O.Golube, V.Stikuts),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”. /Pielikumā/ 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 
  

15. § 
Par pašvaldības iepirkumu plānu 2017.gadam 

/I.Pauliņš/ 
 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. un 9.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27)punktu, 
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Platacis, A.Gžibovskis, A.Viškurs, M.Ļevkova, I.Plesņa, R.Azins, 

S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Višņevskis), „pret” – 1 (R.Nipers),  „atturas” – 3 (A.Plotka, 
O.Golube, V.Stikuts),  Dagdas novada dome NOLEMJ : 
 
1. Apstiprināt Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu plānu 2017.gadam. /Pielikumā/ 
2. Pārējie iepirkumi tiks veikti pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem, atkarībā no 

pašvaldības budžeta iespējām un realizējamiem projektiem, piesaistot papildus 

finansējumu. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:35. 
 
 
Sēdes vadītāja                                                                                                           S.Viškure 
 
Sēdes protokolētāja                                                                                                  M.Badūne                                                                      
 
 
Protokols parakstīts 2017.gada 6.februārī 



                      Pielikums                                                   
                      Dagdas novada pašvaldības domes

                      2017.gada 3.februāra ārkārtas sēdes

                      protokolam Nr.2, 8.§

      Biedrībām un Reliģiskām organizācijām piešķirtais finansējums 2017.gadā

Nr.  Finansējuma saņēmēja nosaukums, 

reģ.Nr., juridiskā adrese Finansējuma piešķiršanas mērķis

Piešķirtā 

summa  (EUR)

1. BIEDRĪBAS:
Atlīdzība biedrības vadītājam (80% no 380 EUR = 

304 EUR x  12 mēn. + soc.nodoklis)

4 512,84 

Atlīdzība asistentam (100 EUR x12 mēn.) 1 200,00 

Atlīdzība grāmatvedim (70 EUR x12 mēn.) 840,00 
Invalīdu dienas pasākuma organizēšana 380,48 
Telpu noma (Lāčplēša ielā 2, Dagdā) saskaņā ar 

Vienošanos

3 100,00 

Kopā: 10 033,32                                                          
Dagdas pensionāru biedrība, 

Reģ.Nr.40008099001,                                                    

Alejas iela 4A, Dagda, Dagdas novads
Pensionāru sadraudzības vakara organizēšana

600,00
Dalība Latgales reģiona pensionāru apvienībā 

(dalības maksa) 150,00
Semināri 150,00
Latgales reģionālā pensionāru apvienība - 

Konferencijas 100,00
Ziedi 300,00
Piedalīšanās Latgales novada XVI senioru dziesmu 

un deju Festivālā (Līvānos)

300,00

Kopā: 1 600,00
                                                       

Jauniešu biedrība "DAGNE" 
Reģ.Nr.40008074332,                                         

Alejas iela 11A, Dagda, Dagdas novads

Atlīdzība  grāmatvedim - atbalsts projektu 

realizācijai ( 50 EUR/mēn.x12 mēn. x 23,59% )
741,54

(SLO statuss no 23.03.2006.) Kopā: 741,54
Biedrības pasākumi novadā - Ziemas atvadu 

pasākums (230); Latvijas Baltkrievu savienības 

projekta pasākums (250); LR proklamēšanas 

dienas pasākums Dagdā (370) - viesu uzņemšana 

(ēdināšana, suvenīri u.c.) 

850,00

Atlīdzība  grāmatvedim  - atbalsts projektu 

realizācijai ( 50 EUR/mēn.x12 mēn. x 23,59% )                                        

741,54

Kopā: 1 591,54
Stikla stendi (100x55x40)  - 5 gab x130 EUR 650,00

Stikla vitrīnas - 2 gab x345 690,00

Foto rāmji (A4 - 20 gab x 3,50; A3 - 15 gab x7; 

50x70 - 5 gab)
255,00

Manekeni (sieviešu, vīriešu) 300,00

Printera krāsu toneru komplekts (krāsains) 120,00

Fotogrāfiju izgatavošana 50,00

Kopā: 2 065,00

T-krekli ar apdruku (15 gab.)
150,00

Laivošana pa Latgales upēm (laivu noma 10 x10 = 

100 EUR, 20 peldvestes - 30 EUR, 10 mantu maisi - 
10 EUR)

140,00

Kopā: 290,00

Dagdas novadpētniecības biedrība 

"PATRIA",                    
Reģ.Nr.40008164354,                                             

Asūnes iela 2-13, Dagda, Dagdas novads

1.6. Jauniešu biedrība "Senna",                   
Reģ.Nr. 40008213734                                    

"Ceļapriedes", Ezernieki,                             

Ezernieku pagasts, Dagdas novads 

1.1. Dagdas invalīdu brālība "NEMA", 
Reģ.Nr.40008106727,                                       

Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads

(SLO statuss no 20.08.2008.)

1.2. 

1.3.

(saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 21.12.2015. noteikumiem  "Par Dagdas novada pašvaldības                  

finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un reliģiskām organizācijām" )             

1.4.                                                           
Dagdas baltkrievu biedrība 

"VERBICA",                                                                   
Reģ.Nr.40008187874,                                                   

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas novads

1.5.



Portatīvais dators ar programmatūras 

nodrošinājumu biedrības darbības nodrošināšanai
750,00

Kopā: 750,00

Zirgu rikšotāju sacensības ''Čadi kauss 2017" 

organizēšana:                                                                                                                                                                                        

1) skrejceļa iekārtošana un sagatavošana, 

sacensību norises komentēšana un apratūras 

nodrošināšana 350,00
2) apbalvojumi, rozetes, kausi 250,00

Kopā: 600,00
Laivošana pa Latgales upēm (laivu noma 10 x10 = 

100 EUR,  20 peldvestes - 30 EUR, 10 mantu maisi - 
10 EUR)

140,00

Kopā: 140,00

17 811,40

2. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS:

2.1. Dagdas Vissvētās Trīsvienības            

Romas Katoļu draudze,                                                             
Reģ.Nr.90000353090,                            

Alejas iela 2, Dagda, Dagdas novads

Draudzes mājas lielās zāles apdares darbu 

pabeigšana saskaņā ar  tāmi (EUR 10 224,39)
7 000,00

Kopā: 7 000,00
Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana 210,00

Ēkas apdrošināšana
125,00

Kopā: 335,00
2.3. Rudušķu Vecticībnieku draudze

Reģ.Nr.90000408717                                                                

Ruduški, Andzeļu pagasts, Dagdas novads
Grīdas betonēšanas un flīžu ieklāšanas darbi 

draudzes lūgšanu namā        

4 912,40

Kopā: 4 912,40
Bukmuižas Svētā Ludviga Romas 

Katoļu draudze,                                                      
Reģ.nr.90000353033,                                       

"Baznīca", Ezernieki, Ezernieku pagasts, 

Dagdas novads                                                                                                

Baznīcas ēkas inventarizācija un ierakstīšana 

Zemesgrāmatā

1 500,00

Kopā: 1 500,00

13 747,40

31 558,80

Sagatavoja:
I.Tukiša, 6 5681715

Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja                                                                    S.Viškure

RELIĢISKĀM ORGANIZĀCIJĀM KOPĀ:

BIEDRĪBĀM UN RELIĢISKĀM ORGANIZĀCIJĀM KOPĀ: 

BIEDRĪBĀM KOPĀ :

1.8.

2.4.

                                                                        
"Dagdas novada rikšotājs"                              

Reģ.Nr. 40008201171                                           

"Čadi", Dagdas  pagasts,                             

Dagdas novads

2.2. Dagdas Vecticībnieku draudze, 
Reģ.Nr.90000333639,                                 

Ludzas iela 6, Dagda, Dagdas novads

1.7. Latvijas Sarkanais krusts,                              
“LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas 

novadu komiteja”,                                    

Bērziņu pagasta nodaļa, 
Reģ.Nr.90009359597,                                         

Vienības iela 63-18, Krāslava

1.9. Latvijas Sarkanais krusts -              
“LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas 

novadu komiteja”,                                  

Šķaunes pagasta nodaļa 
Reģ.Nr.90009359597,                                   

Vienības iela 63-18, Krāslava



Pielikums 
Dagdas novada pašvaldības domes 

2017.gada 3.februāra ārkārtas sēdes 
protokolam Nr.2, 9.§ 

 
Dagdas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Alejas ielā 4, Dagdā,  
nedzīvojamās telpas Nr.30 ar kopējo platību 17,8 m2 

NOMAS MAKSAS APRĒĶINS 
Saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
 

Nr. Rādītājs Apzīm. Mērv. Summa 

1. Tiešās izmaksas gadā kopā (A+Baps+N+Zn) t.sk.: Tizm EUR 33 708,80 
1.1. nekustamā īpašuma uzturēšanas plānotās izmaksas 

(t.sk. inženierkomunikāciju apkope, koplietošanas telpu  
elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, 
teritorijas apsaimniekošana u.c.), kā arī materiālu un 

ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā  

 

A 

 

 

EUR 

 

4 724,00 

ēkas telpu apkure  (130 MWh x 57,56 EUR/Mwh) EUR 7 482,80 

1.2. plānotā atlīdzība sētniekam (1 slodze – teritorijas 
kopšana) un apkopējai  (1 slodze - koplietošanas 

telpu kopšana) t.sk. darba devēja VSAOI (23.59%) 

Baps EUR 11 271,30 

1.3. izdevumi plānotajiem kārtējiem un kapitālajiem 

remontiem 
N EUR  10 000,00 

1.4. zemes noma (6% no kadastrālās vērtības) Zn EUR 230,70 

2. Nomniekam iznomājamo telpu kopējā platība IZNpl m2 17,8 

3. Ēkas iznomājamo telpu kopējā platība NĪpl m2 728,50 

4. Nomas maksa mēnesī  (bez PVN) par 1 m2               
(Tizm / NĪpl ) / 12: 

NM/m2 EUR 3,856 

5. Aprēķinātā Nomas maksa mēnesī (bez PVN) 

(Tizm / NĪpl ) x IZNpl/ 12: 
NM EUR 68,64 

6. Papildus maksa par patērēto elektroenerģiju  

(vidēji līdz 600 KWh/mēn. x 0.125 EUR/KWh) 
x EUR 75,00 

7. Aprēķinātā maksa mēnesī (bez PVN) KOPĀ : NM2 EUR 143,64 

                                                                PVN (21%) x EUR 30,16 

              Aprēķinātā maksa mēnesī ar PVN (21%)  x EUR 173,80 

     

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors                                                              I.Pauliņš                                                                                                  

Sagatavoja:                                                                                                                                                                                                     
Pašvaldības ekonomiste                                                                                                                                                                                         
Ināra Tukiša, 656 81715 



APSTIPRINĀTS 
Dagdas novada pašvaldības domes  
2017.gada 3.februāra ārkārtas sēdē 
(protokols Nr. 2, 15.§) 

 
 

Dagdas novada pašvaldības 

Iepirkumu plāns 2017.gadam 
 

Nr. 
p.k. 

Līguma priekšmets 
Paredzamā 

līgumcena 
(EUR bez PVN) 

Izsludināšanas 

termiņš 

Preces: 

1. Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības 

iestāžu vajadzībām (malka) 
80 000 aprīlis 

2. Būvmateriālu piegāde Dagdas novada 

pašvaldības iestāžu vajadzībām 30 000 
 

marts 

3. Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada 

pašvaldības iestāžu vajadzībām (01.09.2017. - 
31.08.2018.) 

185 000 
 

jūnijs 

4. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanas darbu veikšana ziemā 
45 000 oktobris 

5. Sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” 

nodrošināšana Dagdas novada iedzīvotājiem 

2018.gadā 
40 000 novembris 

Būvdarbi: 

6. Dagdas vidusskolas apkures sistēmas pārbūve 30 000 aprīlis 

7. Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā 
250 000 oktobris 

8. * Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai: 40 000 

 

8.1. tehniskā dokumentācija marts – jūnijs 

8.2. būvdarbi jūnijs – jūlijs 

9. * PII “Saulīte” teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai : 55 000 

 

9.1. tehniskā dokumentācija marts – jūnijs 

9.2. būvdarbi jūnijs – jūlijs 

10. * Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

izbūve Ežezera krastos 
107 000 aprīlis – maijs 



11. * VSPC "Dagda" teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai 49 000 

  

11.1. tehniskā dokumentācija februāris – marts 

11.2. būvdarbi aprīlis – maijs 

12. * Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, t.sk. TN ieejas kāpnes 
85 000 aprīlis – maijs 

13.  Parketa grīdas ierīkošana Dagdas Tautas namā 44 500 maijs – jūnijs 

14.  Dagdas Tautas nama zāles krēslu iegāde 25 500 maijs – jūnijs 

 

*  -  projekta atbalstīšanas gadījumā. 

 

 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                 S.Viškure  

 

 


