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Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdā Nr. 13 2020.gada 4.augustā 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 10:00. 

Sēde atklāta plkst. 10:00.  
 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 12 deputāti:  

Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds Nipers, 

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

Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

- Edgars Tjarve, pašvaldības izpilddirektors; 

- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja; 

- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators. 

 

Nepiedalās – 3 deputāti:  

Juris Kavuns (personīgo apstākļu dēļ), Viktors Krūmiņš (personīgo apstākļu dēļ),  

Aivars Plotka (personīgo apstākļu dēļ). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par aizņēmumu Pasta ielas seguma pārbūvei.  

 

1. § 

Par aizņēmumu Pasta ielas seguma pārbūvei  

/Ziņo I.Tukiša/ 

Lai īstenotu pašvaldības investīciju projektu “Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” posma 

0.00 - 0.486 km seguma pārbūve”, kas saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojumu 

Nr.387 iekļauts atbalstīto pašvaldību investīciju projektu sarakstā valsts aizdevuma 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību, 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 Ministru kabineta 

12.05.2020. noteikumiem Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām 

izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”, 



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

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

balsošanā nepiedalās deputāts R.Azins, Dagdas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 75 000,-  (septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa “Pasta iela” posma 0.00 

- 0.486 km seguma pārbūve” īstenošanai: 

1.1.projekta kopējās izmaksas –  EUR 102 748.74 (būvdarbi); 

1.2.pašvaldības līdzfinansējums – EUR 27 748.74; 

1.3.aizņēmuma izņemšanas periods – 2020.gada septembris - oktobris; 

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

1.5.aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums – līdz 20.09.2021. 

2. Aizņēmuma atmaksu  garantēt ar Dagdas novada pašvaldības budžetu. 

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).      

 

Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10:10. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2020.gada 4.augustā 

 


