
 
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. 9 2020.gada 3.jūnijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēde atklāta plkst. 15:00.  
 

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, Vija Nipere, Raimonds 

Nipers, Olga Golube, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna 

Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  

- Artjoms Gekišs, pašvaldības izpilddirektors; 

- Ligita Nagļa, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; 

- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja; 

- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja; 

- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators. 

 

 

Nepiedalās –  

2 deputāti: Juris Kavuns (pamatdarbā), Aivars Plotka (pamatdarbā). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””. 

2. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” 

īstenošanai. 

3. Par A.Gekiša atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata.  

4. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu. 

5. Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. 

  

 

1. § 

Par grozījumiem Domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasākumā  

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” 

/Ziņo L.Nagļa/ 



 

Izskatot finansējuma saņemšanas iespējas valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursa veidā, konstatēts: 

1. projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību; 

2. projekta atbalsta intensitāte ir 90 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem; 

3. saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, pretendents 

atbalsta saņemšanai ievēro sekojošus nosacījumus: 

3.1.īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi – (Saskaņā ar Padomes 2013.gada 

17.decembra Regulu (ES) Nr.1305/2013) atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību; 

3.2.objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju 

plāniem, atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 20. panta 3. punktam; 

3.3.ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem. 

4. projekts atbilst Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.g. izvirzītajam 

stratēģiskajam mērķim (SM 3) “Pilnvērtīga ekonomiskā vide”, vidēja termiņa prioritāte 

(VTP3) 3. “Attīstīta mazā uzņēmējdarbība, dabas tūrisms un lauksaimnieciskā produktu 

ražošana”, investīciju plāna pasākums“11.TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA”  

 

Pamatojoties uz : 

- Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punku, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana….), 

- Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, 

- 2015.gada 17.septembra domes sēdē apstiprinātajiem ceļu atlases kritērijiem, 

- 2015.gada 20.oktobra uzņēmēju sanāksmē apspriestajiem ceļu posmiem, 

- 2017.gada 24.augustā domes sēdē apstiprināto pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu par 

grozījumiem Dagdas novada domes 22.10.2015. lēmumā “Par Dagdas novada 

pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu apstiprināšanu”, dalībai ELFLA pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek virzīti projekti (turpmāk 

- Projekti): 

1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”;  

2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve”; 

3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve”. 

 

 Lauku atbalsta dienests, vērtējot projekta “Dagdas novada ceļu infrastruktūras 

pārbūve” ceļa posmu – Pasta iela (Dagdas pilsēta, ceļš Nr. 11-25) no 0.00 līdz 0.5 km,  

konstatēja, ka uz šodienu minētajā ceļa posmā nav neviena lauksaimniecības uzņēmuma, līdz 

ar to šī ceļa posma realizēšana projekta ietvaros vairs nav iespējama (neskatoties uz to, ka šajā 

posmā ir citi ar lauksaimniecību nesaistītie uzņēmumi). 

 Lai apgūtu šajā ELFLA pasākumā piešķirto Dagdas novadam kvotu, nepieciešams 

veikt grozījumus Domes 28.11.2019. lēmumā (prot. Nr.12, 8.§) un  aizstāt Pasta ielas ceļa 

posmu ar ceļa Mamonova – Karaļi posmu, kas tika apstiprināts ar Domes 24.08.2017. 

lēmumu (prot. Nr.13, 17.§) par Dagdas novada pašvaldības pārbūvējamo ceļu sarakstu. Kā arī 



projektā par ceļu Vecdome – Purpļi un Parka iela pārbūvi ir konstatētas neattiecināmās 

izmaksas, proti, melnā seguma izbūve. 

 

Sakarā ar to Projektu rezultātā tiks pārbūvēti šādi pašvaldības grants un autoceļi: 

1. Projekts “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”: 

1.1. Vecdome – Purpļi (Dagdas pagasts, ceļš Nr. 5-5) no 0.00 līdz 1.37 km; 

1.2. Parka iela (Dagdas pagasts, ceļš Nr. 05-3) no 0.00 līdz 0.4 km; 

1.3. Mamonova –Karaļi (Andzeļu pagasts, ceļš Nr. 2-1), pārbūvējamā ceļa garums – 1.7 km. 

2. Projekts “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve”: 

 Grabova – Malka (Andrupenes pagasts, ceļš Nr. 1-20) no 0.00 līdz 2.32 km.  

3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” 

 Kaitra – Ustje (Asūnes pagasts, ceļš Nr. 3-1) no 0.00 līdz 4.88 km.  

 

Kopējais pārbūvējamo pašvaldības grants un autoceļu  garums – 10.67 km.  

 

Saskaņā ar veiktās iepirkuma un tirgus izpētes rezultātiem Projektu izmaksas ir sekojošas: 

 

 

Ceļš 

Mamonova – 

Karaļi 

 

Ceļš 

Vecdome – 

Purpļi 

 

Ceļš 

Parka iela 

Ceļš 

Grabova – 

Malka 

Ceļš 

Kaitra –

Ustje 

Izmaksas 

kopā (EUR) 

Projektā 

attiecināmās 

pārbūves 

izmaksas 

105840.03 121428.08 

 

35197.49 

 

228144.45 323623.41 82813.06 

Tehniskais 

projekts 
- 2731.08 797.37 6460.67 10769.00 20758.12 

Būvuzraudzība  

- 

 

3267.00 

 

3012.90 

 

2541.00 

 

3388.00 

 

12208.90 

Autoruzraudzība - 100.84 100.83 1331.00 871.20 2403.87 

Attiecināmās 

izmaksas: 
95256.03 127527.00 39108.59 238477.12 338651.61 849604.35 

Neattiecināmās 

izmaksas 
- 7185.20 6711.94 - - - 

KOPĒJĀS 

PĀRBŪVES 

IZMAKSAS 
105840.03 134712.20 45820.53 238477.12 338651.61 863501.49 

 

 

Sakarā ar augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta 

noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā” 18.3.punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punku, 

Projektu kopējās izmaksas  863 501.49 EUR  

Attiecināmās izmaksas  849 604.35 EUR  

pieprasītais ELFLA finansējums (Publiskais finansējums)  764 643.92 EUR 

Dagdas novada pašvaldības Līdzfinansējums 10% no attiecināmajām 

izmaksām 

  84 854.60 EUR  

Dagdas novada pašvaldības Neattiecināmās izmaksas no kopējām izmaksām 

sastāda  ceļu “Vecdome –Purpļi” un “Parka iela” melnā seguma izbūvei  

  13 897.14 EUR 



atklāti balsojot: „par” – 11 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, V.Stikuts, 

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

(V.Nipere, R.Nipers), Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

 Veikt grozījumus Dagdas novada domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un izteikt šādā 

redakcijā: 

 

1. Piedalīties ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ar 3 projektiem: 

1.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”; 

1.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve”; 

1.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve”.  

 

2. Nodrošināt projektu priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu: 

2.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve” – priekšfinansēšanu 286 372.76 EUR, 

līdzfinansēšanu 10% apmērā jeb 84 854.60 EUR un neattiecināmās izmaksas 13 897.14 

EUR;   

2.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova – Malka infrastruktūras pārbūve” – 

priekšfinansēšanu 238 477.12  EUR un līdzfinansēšanu 10 % apmērā jeb 23 847.71 

EUR; 

2.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” – priekšfinansēšanu  338 651.61 EUR 

un līdzfinansēšanu 10% apmērā jeb 33 865.16 EUR. 

 

3. Projektu atbalstīšanas gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 

 

 

2. § 

Par aizņēmumu ELFLA projekta  

“Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” īstenošanai 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Lai īstenotu projektu “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” (Projekta 

iesnieguma Nr.19-03-A00702-000099), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) finansētā LLAP 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 

10.12.2019. noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

kā arī likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 1.daļas 1.punktu, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, P.Tukišs, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav,  „atturas” – 3 (V.Nipere, 

R.Nipers, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 277 500,-  (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši 

pieci simti euro, 00 centi) apmērā ELFLA līdzfinansētā projekta “Dagdas novada 

autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” (Projekts Nr.19-03-A00702-000099) īstenošanai: 

1.1.aizņēmuma izņemšanas periods – 2020.gada jūlijs – septembris; 

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

1.3.aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums – līdz 20.06.2021. 

 



2. Aizņēmuma atmaksu  garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu un 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc Publiskā (ELFLA) finansējuma saņemšanas, atmaksāt projekta 

priekšfinansēšanai izmantoto aizdevuma daļu. 

 

3. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus 

iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, 

izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus (eAizņēmumi).      

 

 

3. § 

Par A.Gekiša atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata 

/Ziņo A.Trūlis, A.Gekišs; debatēs piedalās V.Nipere, V.Stikuts/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora Artjoma Gekiša 25.05.2020. 

iesniegumu par atbrīvošanu no ieņemamā amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 11.punktu,  

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

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

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

 

Atbrīvot Artjomu GEKIŠU no Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 

2020.gada 8.jūniju, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu. 

 

 

4. § 

Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu 

/Ziņo A.Trūlis/ 
 

Lai nodrošinātu pašvaldības izpilddirektora iecelšanu atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā noteiktajam, 

atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, S.Viškure, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, V.Stikuts, 

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

nepiedalās 3 deputāti - I.Plesņa, O.Golube, V.Krūmiņš,  Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanai izveidot balsu skaitīšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

1. Inese PLESŅA; 

2. Viktors KRŪMIŅŠ; 

3. Olga GOLUBE. 

 

 

5. § 

Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu 

/Ziņo A.Trūlis; debatēs piedalās V.Stikuts, R.Nipers, S.Viškure/ 
 

Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidatūras pašvaldības izpilddirektora amatam. 

A.Trūlis izvirza Ligitas Nagļas kandidatūru. 

R.Nipers izvirza Alda Beitāna kandidatūru. 

A.Trūlis ierosina pārtraukt kandidātu izvirzīšanu un paziņo, ka Dagdas novada pašvaldības 

izpilddirektora amatam ir izvirzītas šādas kandidatūras (pieteikšanas secībā):  

1. Ligita NAGĻA;   

2. Aldis BEITĀNS. 



 

A.Trūlis izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes. 

 

Pārtraukums  (15.18 –15.36) 

 

Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisija izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes.  

 

A.Trūlis izsludina pārtraukumu, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas 

komisija apkopot vēlēšanu rezultātus. 

 

Pārtraukums  (15.38 – 15.59) 

 

Balsu skaitīšanas komisijas loceklis Viktors Krūmiņš paziņo, ka balsošanai izpilddirektora 

vēlēšanām izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, saņemtas 13 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 11, 

nederīgas – 2.   

Par Ligitas NAGĻAS kandidatūru nobalsoja: “par” – 5 (S.Viškure, A.Viškurs, O.Golube, 

A.Gžibovskis, I.Gžibovska), “pret” – 6 (I.Plesņa, R.Azins, V.Krūmiņš, R.Nipers, V.Stikuts, 

P.Tukišs).  

Par Alda BEITĀNA kandidatūru nobalsoja: “par” – 1 (R.Nipers), “pret” – 10 (I.Plesņa, 

S.Viškure, A.Viškurs, R.Azins, V.Krūmiņš, V.Stikuts, P.Tukišs, O.Golube, A.Gžibovskis, 

I.Gžibovska).  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu un balsošanas 

rezultātiem, Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors netika ievēlēts, jo neviens no 

kandidātiem nav saņēmis balsu vairākumu no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

/Pielikumā: Balsu skaitīšanas komisijas 2020.gada 3.jūnija protokols Nr.1/ 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16 : 05. 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2020.gada 4.jūnijā 

 

 


