
 
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. 4 2014.gada 14.februārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 15:00. 

Sēdi atklāj plkst. 15:00. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti:  Aivars Arnicāns (no plkst. 15:05), Aivars Platacis, Aivars Plotka, Anatols 

Viškurs, Inese Plesņa, Maija  Ļevkova, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, 

Viktors Krūmiņš, Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektors Ivars Pauliņš, sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska, ekonomiste Ināra Tukiša.   
 

Nepiedalās – 

3 deputāti: Aleksandrs Gžibovskis un Irēna Gžibovska (personīgo apstākļu dēļ), Olga Golube 

(sakarā ar pamatdarba pienākumu veikšanu). 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par aizņēmumu projekta realizācijai .  

2. Par galvojumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” projekta realizācijai. 

3. Par projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ezernieku vidusskolā”  īstenošanas pārtraukšanu.  

 

 

1. § 

Par aizņēmumu projekta realizācijai 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Lai nodrošinātu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 

atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sētu”” 

realizāciju saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 25.10.2013. Lēmumu par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu (Nr.10.5.1-11/13/4624) un pašvaldības veiktā iepirkuma Nr.DNP 2013/33 

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

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, kā arī  Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 



Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 

I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 188 000,- (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši 

euro, 00 centi)  apmērā uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu 

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

periodu ik pēc 6 mēnešiem)  projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju 

“Andrupenes lauku sētu”” realizācijai. 
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2014.gada marts – aprīlis. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 19.02.2014. 

 

 

2. § 

Par galvojumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”  

projekta realizācijai 

/Ziņo I.Tukiša, S.Viškure/ 

 

Izskatījusi SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa 12.02.2014. 

iesniegumu par nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai nodrošinātu projektā 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārta” paredzēto noslēguma maksājumu 

veikšanu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto 

būbdarbu līgumu, kā arī pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta  1.daļas  

19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, kā arī Ministru kabineta 

25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 

I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu Dagdas novada pašvaldības  SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 

(100% kapitāla daļu turētājs), reģ.Nr.45903000289, jur.adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda, 

aizņēmuma saņemšanai  Valsts kasē EUR 171 960,- (viens simts septiņdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro, 00 centi)  apmērā uz 5 (pieciem) gadiem ar atlikto 

pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada martam ar Valsts kases noteikto gada 

procentu likmi (ar fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem)  projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārta” realizācijai – noslēguma maksājumu veikšanai. 

2. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2014.gada marts. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 19.02.2014. 

 

 

3. § 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ezernieku vidusskolā” īstenošanas pārtraukšanu 

/Ziņo I.Pauliņš/ 

 



Sakarā ar to, ka iepirkuma rezultātā projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Ezernieku vidusskolā”  īstenošanas izmaksas pārsniedz projektā  

plānotās un pašvaldības budžetā šim mērķim papildus līdzekļi nav plānoti, kā arī ņemot vērā 

īsu projekta realizācijas termiņu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta 

vienpadsmito daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4)punktu, 

Dagdas novada dome, balsojot: „par” - 12 (A.Arnicāns, A.Platacis, A.Plotka, A.Viškurs, 

I.Plesņa, M.Ļevkova, R.Nipers, R.Azins, S.Viškure, V.Krūmiņš, V.Stikuts, V.Višņevskis), 

„pret” - nav, „atturas” - nav,   NOLEMJ: 

 

1. Atteikties no projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Ezernieku vidusskolā” realizācijas. 

2. Pārtraukt iepirkuma „Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Ezernieku vidusskolā” ietvaros vienkāršotās renovācijas aktivitāšu 

veikšana atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām”, identifikācijas Nr.DNP 2014/2, 

procedūru. 

3. Lauzt starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju 

fonds” un Ezernieku vidusskolu noslēgto līgumu par projekta Nr.KPFI-15.2/13 

īstenošanu. 

4. Finanšu nodaļai pārskaitīt VARAM saņemto projekta īstenošanas avansa maksājumu Nr.1  

- EUR 12 229,58  (LVL 8595,00). 

5. Lēmumu nosūtīt SIA „Vides investīciju fonds”. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:20. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2014.gada 14.februārī 

 


