
 
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. 8 2014.gada 16.maijā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 17:30. 

Sēdi atklāj plkst. 17:30. 

 

Sēdi vada – Domes priekšsēdētāja Sandra Viškure. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

12 deputāti:  Aivars Arnicāns, Aivars Platacis, Aivars Plotka, Aleksandrs Gžibovskis, Irēna 

Gžibovska Maija  Ļevkova, Raimonds Nipers, Raitis Azins, Sandra Viškure, Viktors Krūmiņš, 

Viktors Stikuts, Vladislavs Višņevskis. 

 

Administrācijas darbinieki: ekonomiste Ināra Tukiša.   
 

Nepiedalās – 

3 deputāti:  Anatols Viškurs (sakarā ar pamatdarba pienākumu veikšanu),  Inese Plesņa  un 

Olga Golube (komandējumā – seminārā). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par aizņēmumiem pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai: 

1.1.Jaunas analogās rentgena iekārtas ar digitalizāciju un radiologa darba staciju piegāde 

VSPC “Dagda”. 

1.2.Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu un laukuma pārbūve, ēdnīcas vienkāršotā rekonstrukcija 

un virtuves inventāra piegāde skolas ēdnīcai. 

2. Par aizņēmumu jaunas traktortehnikas piegādei Andrupenes pagasta pārvaldei. 

3. Par pašvaldības autoceļa iekļaušanu bilancē. 

 

 

 

1. § 

Par aizņēmumiem pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai 

/ Ziņo I.Tukiša/ 

 

 

1.1. Jaunas analogās rentgena iekārtas ar digitalizāciju un radiologa darba staciju 

piegāde VSPC “Dagda” 

  



   Lai realizētu jaunas analogās rentgena iekārtas ar digitalizāciju un radiologa darba 

staciju piegādi pašvaldības iestādes “VSPC “Dagda”” veselības aprūpes pieejamības 

nodrošināšanai Dagdas novadā, saskaņā ar  pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras Nr.DNP 

2014/21 rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā šim mērķim līdzekļi nav plānoti, 

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu un 21.panta  1.daļas  

19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.
1
 pantu, kā arī 2013.gada 

7.novembra likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta 11.daļu un Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, 

 

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

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

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

 

1. Noteikt projektu “Jaunas analogās rentgena iekārtas ar digitalizāciju un radiologa darba 

staciju piegāde Veselības un sociālo pakalpojumu centram “Dagda”” kā  Dagdas novada 

pašvaldības prioritāro investīciju projektu aizņēmuma saņemšanai.  

2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 92 928,00 (deviņdesmit divi 

tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro, 00 centi)  apmērā uz 10 (desmit) gadiem ar 

atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto gada 

procentu likmi un fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem.   

3. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2014.gada jūnijs – jūlijs. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

5. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 21.05.2014. 

 

 

 

1.2. Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu un laukuma pārbūve, ēdnīcas vienkāršotā 

rekonstrukcija un virtuves inventāra piegāde skolas ēdnīcai 

 

 

 Lai nodrošinātu Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu un laukuma pārbūvi, ēdnīcas 

vienkāršoto rekonstrukciju un virtuves inventāra piegādi skolas ēdnīcai, saskaņā ar  

pašvaldības veikto iepirkuma procedūru Nr.DNP 2014/22 un Nr.DNP 2014/25 rezultātiem, 

ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā šim mērķim līdzekļi nav plānoti,  pamatojoties uz  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  1.daļas  19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

22. un 22.
1
 pantu, kā arī 2013.gada 7.novembra likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 

14.panta 11.daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi 

par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

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

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

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

 

1. Noteikt projektu “Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu un laukuma pārbūve, ēdnīcas 

vienkāršotā rekonstrukcija un virtuves inventāra piegāde skolas ēdnīcai” kā Dagdas 

novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu aizņēmuma saņemšanai. 

2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 71 055,00 (septiņdesmit viens 

tūkstotis piecdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto 

pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto gada procentu 

likmi un fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem.   



3. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2014.gada jūnijs – jūlijs. 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

5. Finanšu nodaļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 21.05.2014. 

 

 

 

2. § 

Par aizņēmumu jaunas traktortehnikas piegādei  

Andrupenes pagasta pārvaldei 

/ Ziņo I.Tukiša/ 

 

 

 Lai nodrošinātu jaunas traktortehnikas piegādi Andrupenes pagasta pārvaldei saskaņā 

ar  pašvaldības veiktā iepirkuma Nr.DNP 2014/24 rezultātiem, ņemot vērā to, ka pašvaldības 

budžetā šim mērķim līdzekļi nav plānoti, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 2.punktu un 21.panta  1.daļas  19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 

22.
1
 pantu, kā arī 2013.gada 7.novembra likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta 

5.daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

 

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

I.Gžibovska, 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 38 948,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit astoņi euro, 00 centi)  apmērā uz 7 (septiņiem) gadiem ar atlikto 

pamatsummas maksājumu līdz 2015.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto gada procentu 

likmi un fiksēšanas periodu ik pēc 12 mēnešiem jaunas traktortehnikas piegādei 

Andrupenes pagasta pārvaldei pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 
2. Aizņēmuma izņemšanas laiks: 2014.gada jūnijs – jūlijs. 

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 21.05.2014. 

 

 

 

3.§ 

Par pašvaldības autoceļa iekļaušanu bilancē 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un  

27.punktu, Valsts zemes dienesta veikto inženierbūves kadastrālo uzmērīšanu un kadastra 

izziņu Nr.9-01/355645-1/1, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu 

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.-22. punktiem,  

 

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

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

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

 



Dagdas novada pašvaldības Svariņu pagasta pārvaldei iekļaut iestādes bilancē 

pamatlīdzekli šādā sastāvā: 

 
Nr. Nosaukums Bilances 

konts  

Bilances 

vērtība  

(EUR)  

Nolietojums  

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība  

(EUR) 

 

1.  

 

Pašvaldības autoceļš  

“Puščas meža ceļš”,  

būves kadastra apzīmējums 

6090 002 0104 001 
 

 

 

1213 

 

 

3 325,00 

 

 

0 

 

 

3 325,00 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:00. 

 

 

Sēdes vadītāja    

 

Sēdes protokolētāja                                                                                        

 

S.Viškure 

 

M.Badūne          

 

Protokols parakstīts 2014.gada 19.maijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


