
 
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. 3 2014.gada 31.janvārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

9 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Anatols Viškurs, Inese Plesņa, Maija  Ļevkova, 

Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš. 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis.   
 

Nepiedalās – 

6 deputāti: Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna Gžibovska, Olga Golube (sakarā ar 

pamatdarba pienākumu veikšanu), Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis (personīgo apstākļu 

dēļ). 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.  

2. Par aizņēmumu autobusa iegādei.  

3. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei.  

 

 

1. § 

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Debatēs par šo jautājumu piedalās deputāti: 

R.Nipers – izteicās, ka turpmāk budžetu vajadzētu pakāpeniski kardināli mainīt, lai būtu 

iespēja vairāk līdzekļu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai un tās attīstībai. 

A.Viškurs – piekrīt šobrīd izstrādātajam budžeta projektam, bet laika gaitā būtu nepieciešams 

optimizēt pašvaldības iestādes un struktūru, kā arī biežāk veikt budžeta grozījumus, lai 

operatīvāk varētu novirzīt līdzekļus problēmu risināšanai. 

M.Ļevkova – par nepieciešamību plānot līdzekļus skolēnu nodrošināšanai ar  brīvpusdienām. 

S.Viškure – paskaidroja, ka ar nākamo mācību gadu valsts nodrošinās arī 3.klašu skolēnu 

ēdināšanu. Finanšu nodaļa šogad izvērtēs iespēju nodrošināt ar brīvpusdienām plašāku 

izglītojamo loku un jautājums tiks skatīts komitejās.  



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

46.pantu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” - nav,   

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam”.  

2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs un tie ir publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2 ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu pavisam uz 15 

lapām. 

 

 

2. § 

Par aizņēmumu autobusa iegādei 

/Ziņo Ē.Čaplinskis/ 

 

Lai realizētu likumā “Par pašvaldībām” 15.pantā  noteiktās  pašvaldības autonomās 

funkcijas, saskaņā ar pašvaldības iepirkuma Nr.DNP 2013/32 “Jauna pasažieru mikroautobusa 

piegāde Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldes vajadzībām” rezultātiem, kā 

arī pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  19.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 9 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Viškurs, I.Plesņa, 

M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” - nav,    

NOLEMJ :  

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 50 700,00 (piecdesmit tūkstoši septiņi simti euro, 00 

centi)  apmērā uz 7 (septiņiem) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 

2015.gada martam ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik 

pēc 6 mēnešiem) pasažieru mikroautobusa iegādei Dagdas novada pašvaldības 

Andzeļu pagasta pārvaldes vajadzībām.  
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2014.gada marts. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu 

 

 

3. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Viškurei 

/Ziņo S.Viškure/ 

 

Izskatījusi Domes priekšsēdētājas S.Viškures iesniegumu par ikgadējā atvaļinājuma 

piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.panta 1.daļu, kā arī saskaņā ar Dagdas novada 

pašvaldības nolikuma 19.1.punktu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 6 (A.Arnicāns, A.Platacis, I.Plesņa, M.Ļevkova, 

R.Nipers, V.Krūmiņš), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsošanā nepiedalās 3 deputāti -  

S.Viškure, A.Viškurs, R.Azins, NOLEMJ :  

 



1. Piešķirt Dagdas novada domes priekšsēdētājai Sandrai VIŠKUREI ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu par darba laika periodu no 2013.gada 5.janvāra līdz 2014.gada 4.janvārim:  

1.1. četras darba dienas  -  2014.gada 7.februāris - 12.februāris; 

1.2. divas kalendāra nedēļas – 2014.gada 13.februāris, 15.-20.februāris, 22.-

28.februāris. 
2. Noteikt, ka S.VIŠKURES prombūtnes laikā Dagdas novada domes priekšsēdētāja 

pienākumus pildīs Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis AZINS.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:05. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2014.gada 3.februārī 

 

 


