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
Dagdā

Nr. 1

2020.gada 10.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 13:00.
Sēdi atklāta plkst. 13:00.
Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis.
Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne.
Piedalās –
10 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Olga
Golube, Pēteris Tukišs, Irēna Gžibovska, Viktors Krūmiņš, Anatols Viškurs.
Pašvaldības administrācijas darbinieki /ziņotāji:
- Artjoms Gekišs, izpilddirektors;
- Ligita Nagļa, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
- Sanita Karpoviča, sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja;
- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators.
Nepiedalās –
5 deputāti: Sandra Viškure, (komandējumā), Juris Kavuns (pamatdarbā), Aivars Plotka
(pamatdarbā), Viktors Stikuts (pamatdarbā), Aleksandrs Gžibovskis (pamatdarbā).
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Dagdas novadā.
Par projekta pieteikumu “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā”.
Par projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā”.
Par projekta pieteikumu “Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā”.
Par projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā”.
Par finansējuma piešķiršanu Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks 2019” norises
atbalstīšanai.
Par finansējuma piešķiršanu Latgales Gada balvas norises atbalstīšanai.

1. §
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Dagdas novadā
/Ziņo A.Trūlis/
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto
likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, saskaņā ar LR Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) 2019.gada 27.decembra rīkojumu Nr.173,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt 1 (vienu) parakstu vākšanas vietu Dagdas novadā: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas
novads, LV-5674.
2. Dagdas novada pašvaldības kancelejai informēt CVK par parakstu vākšanas vietu Dagdas
novadā.
3. Dagdas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai kontrolēt lēmuma izpildi.
2. §
Par projekta pieteikumu “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā”
/Ziņo L.Nagļa/
Projektā paredzēts izveidot apgaismojumu Dagdas pagasta Ozoliņu ciemā.
Projekta mērķis - palielināt Dagdas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, izbūvējot jaunu
ielu apgaismojumu Ozoliņu ciemā.
Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu
ciemā” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursa
rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, P.Tukišs,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu
“Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā” ar kopējam izmaksām 23682.64
EUR, t.sk. kopējas attiecināmās izmaksas 23682.64 EUR.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā:
2.1. nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajam
izmaksām jeb 2368,24 EUR un priekšfinansējumu 23682.64 EUR apmērā;
2.2. paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Projekta finansējuma summu 23682.64 EUR.
3. §
Par projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā”
/Ziņo L.Nagļa/
Projektā paredzēts uzstādīt divus viedus soliņus Dagdas pilsētas skvērā.

Viedo soļu uzstādīšana ir pirmais solis viedo pilsētu virzienā. Viedie soļi izmantojot
atjaunojamu enerģiju (saules enerģija) ir aprīkoti ar USB uzlādes ierīci, ko var izmantot
novada iedzīvotāji un viesi.
Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā”
iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, P.Tukišs,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un iesniegt projekta pieteikumu
“Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā” ar kopējam izmaksām EUR 8000.00 EUR, t.sk.
kopējas attiecināmās izmaksas 8000.00 EUR.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā:
2.1.nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajam
izmaksām jeb 800.00 EUR un priekšfinansējumu 8000.00 EUR apmērā;
2.2.paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Projekta finansējuma summu 8000.00 EUR.
4. §
Par projekta pieteikumu “Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā”
/Ziņo L.Nagļa/
Projektā paredzēts izveidot viedo bibliotēku Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā.
Projekta mērķis ir nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus ar daudzveidīgo pakalpojumu klāstu,
nodrošinot klusu vietu lasīšanai, sarunām vietu ideju realizēšanai un radošuma izpausmēm,
kā arī iepazīstināt apmeklētājus ar jaunām modernajām tehnoloģijām papildus nodrošinot
pilnvērtīgu komunikācijas iespēju jauniešu vidu, iesaistot tos grupas darbā izmantojot
interaktīvo galdu, kas ne vien ir jauninājums tehnoloģiju pasaulē, bet arī labs rīks
daudzveidīgam
grupu darbam, nodrošinot plašāku sadarbošanos iespēju nelielām
apmeklētāju grupām. Interaktīvas vides nodrošināšana sasaistē ar modernizētu un krāšņu
telpu ierīkošanu piesaistītu jauniešus un bērnus bibliotēkas apmeklēšanai.
Projekta aktivitātes - jaunu tehnoloģiju iegāde, kas sniedz iespēju jaunākās
tehnoloģijas izmantot un piedāvāt apmācību darbā ar tām, izmantojot mācību filmu un
prezentāciju demonstrēšanā, multfilmu pēcpusdienu organizēšanu, e-grāmatas lasīšanu.
Pasākumu, radošo darbnīcu, izstāžu organizēšanai nepieciešamo aprīkojumu iegāde,
vienlaikus veidojot mūsdienīgu interjeru bibliotēkā.
Projekta izmaksas:
- Kopējās izmaksas: Tirgus cena 10000.00 EUR
- Līdzfinansējums (10%) : 1000.00 EUR
- Atbalsta intensitāte (90%): 9000.00 EUR
Iepazinušies ar projekta pieteikumu “Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā” iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība”
izsludinātajā projektu konkursa rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 9 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, O.Golube, P.Tukišs,
I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursa rīcībā 2.2.
“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta
pieteikumu „Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā” ar kopējām izmaksām 10000.00 EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas
10000.00 EUR .
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā :
2.1. nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām
izmaksām jeb 1000.00 EUR un priekšfinansējumu 10000.00 EUR
2.2. paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Projekta finansējuma summu 10000.00 EUR
5. §
Par projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā”
/Ziņo L.Nagļa/
Bērnu un jauniešu centrs atrodas Andzeļu pagastā, kas nodrošina labvēlīgu vidi un
mērķtiecīgu brīva laika organizāciju bērniem un jauniešiem , sekmē jauniešu iniciatīvu.
Projekta mērķis ir izveidot Andzeļu jauniešu centram siltu un mājīgu telpu, kas atbilst
visiem drošības noteikumiem, paredzot esošo logu nomaiņu pret jauniem, kas veiks savu
pamatfunkciju, nodrošinot pilnvērtīgu telpas funkcionalitāti jauniešu biedrības dalībniekiem.
Projekta aktivitātes - atjaunot jauniešu centra esošos 10 logus, kuru kopējā platībā sastāda
22 kv.m., veicot iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšana un logu apdari.
Projekta izmaksas:
Kopējās izmaksas: Tirgus cena 6000.00 EUR
Līdzfinansējums (10%) : 600.00 EUR
Atbalsta intensitāte (90%): 5400.00 EUR
Iepazinušies ar projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā”
iesniegšanai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā
2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, O.Golube, P.Tukišs, I.Gžibovska,
V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Nipere, R.Nipers), Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursa rīcībā 2.1.
“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un iesniegt projekta
pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā” ar kopējām izmaksām 6000.00
EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 6000.00 EUR.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā :
2.1. nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām
izmaksām jeb 600.00 EUR un priekšfinansējumu 6000.00 EUR;
2.2. paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Projekta finansējuma summu 6000.00 EUR.

6. §
Par finansējuma piešķiršanu Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks 2019”
norises atbalstīšanai
Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar Latgales vēstniecības GORS lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 250 euro
Gada balvas „Boņuks 2019” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks
Rēzeknē, 2020.gada 23.februārī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27)punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ :
1. Atbalstīt Latgales vēstniecības GORS organizēto Latgaliešu kultūras Gada balvas
„Boņuks 2019” pasniegšanas ceremonijas norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu 250 EUR
(divi simti piecdesmit euro).
2. Paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 250 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 250 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim.
7. §
Par finansējuma piešķiršanu Latgales Gada balvas norises atbalstīšanai
Ziņo A.Trūlis/
Sakarā ar biedrības “Asmu Latgalīts” lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Latgales Gada
balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai, kas notiks Preiļos, 2020.gada
22.februārī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: „par” – 10 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, O.Golube,
P.Tukišs, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dagdas novada
dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Asmu Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas
norisi ar pašvaldības līdzfinansējumu 200,- EUR (divi simti euro) .
2. Paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu
biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) – 200 euro minētā pasākuma
līdzfinansēšanai.
3. Finanšu nodaļai pārskaitīt biedrībai “Asmu Latgalīts” 200 euro lēmuma 1.punktā
minētajam mērķim.
Sēdi slēdz plkst. 13 : 15.
Sēdes vadītājs

A.Trūlis

Sēdes protokolētāja

M.Badūne

Protokols parakstīts 2020.gada 13.janvārī

