
 
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. 2 2018.gada 5.februārī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:00. 

Sēdi atklāj plkst. 16:00. 

 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

15 deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Juris Kavuns, Viktors Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers, Inese Plesņa, 

Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Sandra Viškure, Anatols Viškurs. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki / ziņotāji:  

izpilddirektors Artjoms Gekišs; finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis;  

sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska;  

datorspeciālists Gints Runis. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam. 

2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām 

2018.gadā. 

3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām. 

4. Par nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā atsavināšanas atcelšanu. 

 

 

 

1. § 

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam 

/Ziņo A.Trūlis, Ē.Čaplinskis, A.Gekišs;  A.Plotka, V.Nipere, R.Nipers, A.Gžibovskis/ 

 

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

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 

atklāti balsojot: „par” – 8 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – 3 (V.Nipere, R.Nipers, A.Plotka),  „atturas” – 4 (J.Kavuns, O.Golube, 

V.Stikuts, P.Tukišs), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 



1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 

2018.gadam”. /Pielikumā/ 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 

 

2. § 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām  

un reliģiskām organizācijām 2018.gadā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Sakarā ar Dagdas novada biedrību un reliģisko organizāciju iesniegtajiem 

pieteikumiem finansējuma piešķiršanai plānotajiem pasākumiem 2018.gadā, saskaņā ar 

Dagdas novada domes 2015.gada 21.decembra noteikumiem “Par Dagdas novada 

pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām 

organizācijām”,  

atklāti balsojot: „par” – 13 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, S.Viškure), „pret” – 

nav,  „atturas” – 2 (O.Golube, V.Stikuts), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

Piešķirt no pašvaldības 2018.gada budžetā Atpūtas, kultūras un reliģijas sadaļā – citu 

biedrību un nodibinājumu pakalpojumiem (kods 08.400) plānotajiem izdevumiem 

pašvaldības līdzfinansējumu 2018.gadā Dagdas novada nevalstisko organizāciju 

aktivitātēm saskaņā ar pielikumu 34 804,06 EUR, t.sk: 

1.  biedrībām kopā  – 18 466,64 EUR ; 

2.  reliģiskām organizācijām kopā – 16 337,42 EUR. 

 

Pielikumā: Saraksts uz 2 lapām.  
 

 

3. § 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 

/Ziņo A.Gekišs; R.Nipers/  

 

- Ar 2018.gada 1.janvāri ir stājušies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā, kas paredz, ka pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 

noteiktajām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 

atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 

šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.  

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprina tarifu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā būs ietverts arī dabas resursu 

nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Mainoties SPRK apstiprinātajam tarifam vai dabas 

resursu nodokļa likmei, pašvaldībai nav jāgroza lēmums par atkritumu 

apsaimniekošanas maksu.   

- Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi paredz, ka sadzīves atkritumu 

apsaimniekotājs, kuru pašvaldība ir izvēlējusies atbilstoši šī likuma regulējumiem, ir 

tiesīgs patstāvīgi, bez atsevišķa pašvaldības lēmuma, iekļaut atkritumu 

apsaimniekošanas maksā dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši 



nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2018.gada 1.janvāri, ar nodokļa likmes spēkā stāšanās 

dienu par to attiecīgi informējot atkritumu radītājus un pašvaldību. 

- Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu laikposmā no 2018.gada 

1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim dabas resursa nodokļa likme par vienas tonnas 

sadzīves atkritumu apglabāšanu ir noteikta 35 EUR. 

- SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

13.11.2017. vēstulē informē, ka no 01.01.2018. maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 

pieņemšanu poligonā “Cirīši” ir 37,78 EUR/t (bez PVN) un pārējo atkritumu veidu 

pieņemšanu 55,28 EUR/t. 

- Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Clean R” ar 15.12.2017. vēstuli informēja Dagdas 

novada pašvaldību par to, ka sadzīves atkritumu tarifs no 2018.gada 1.janvāra 

samazināsies no 13.21 EUR/m
3 

bez PVN (15.98 EUR/m
3 

 ar PVN) uz 12.79 EUR/m
3 

bez PVN (15.48 EUR/m
3 
 ar PVN). 

- Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumus, nepieciešams precizēt 

iepriekš apstiprinātos tarifus ar likumā paredzēto sadalījumu, nemainot pašvaldības 

lēmumā apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic 

pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 

objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 

apsaimniekotājs, un ņemot vērā, ka dabas resursu nodokļa pieaugums, nav pašvaldības 

iniciatīva, bet likumā noteiktais pieaugums, kas veido atbilstošu tarifa palielinājumu, 

jānosaka attiecīgās maksājamās summas sadalījums. 

Pamatojoties uz Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Dagdas novada pašvaldības 

domes 26.10.2011. saistošo noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dagdas novadā” 20.punktu, kā arī starp Dagdas novada pašvaldību un SIA „Clean R”  

noslēgtā Līguma Nr.DNP/4-1.5/16/27 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas 

novadā 3.4. un 3.6.punktiem, 

atklāti balsojot: „par” – 14 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Noteikt, ka Dagdas novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai 

valdītājam par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu veido: 

1.1.maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina 

apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, atbilstoši līgumam, kuru 

noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 6,74 EUR bez PVN; 

1.2.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas veidojas no Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmajā daļā minētajiem komponentiem. 

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek 

aprēķināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ir piemērojama no 2018.gada 

1.janvāra. 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dagdas novada domes 2017.gada 

19.janvāra lēmums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” 

(protokols Nr.1, 3.§) un 2017.gada 23.februāra lēmums “Par grozījumiem domes 

19.01.2017. lēmumā „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām” 

(protokols Nr.3, 24.§). 



4. Uzdot Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļai nodrošināt lēmuma un tā 

skaidrojuma publicēšanu informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”, mājaslapā 

www.dagda.lv un izlikt redzamā vietā pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu 

ēkās. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli pašvaldības izpilddirektors A.Gekišs. 

 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā atsavināšanas atcelšanu 

/Ziņo A.Gekišs/ 

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā otrā izsole, kas 

notika 2018.gada 30.janvārī, bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo un otro 

daļu, 32.panta pirmās daļas 3)punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27)punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 15 (A.Trūlis, R.Azins, I.Plesņa, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, 

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukišs, A.Gžibovskis, I.Gžibovska, V.Krūmiņš, A.Viškurs, 

S.Viškure), „pret” – nav,  „atturas” – nav, Dagdas novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā 2018.gada 30.janvāra 

izsoli par nenotikušu. 

2. Atcelt lēmumu par nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā nodošanu 

atsavināšanai. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16 : 30. 

 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 6.februārī 

 

 



Biedrībām un reliģiskām organizācijām piešķirtais finansējums 2018.gadā

Nr.
 Nosaukums, reģ.Nr., juridiskā 

adrese / darbības teritorija
Finansējuma piešķiršanas mērķi

2018.gadā 

piešķirtais 

finansējums

1. BIEDRĪBAS:

Atlīdzība biedrības vadītājam (403,59 x  12 mēn.) 4 843,08 

Atlīdzība asistentam (130x12 mēn.) 1 560,00 

Atlīdzība grāmatvedim (70x12 mēn.) 840,00 

Invalīdu dienas pasākuma organizēšana 256,92 
Telpu noma (Lāčplēša 2) saskaņā ar Vienošanos 3 500,00 

Kopā: 11 000,00 
Draudzības vakars 500,00
Kancelejas preces, kartridži 300,00
Semināri 150,00
Latgales reģionālā pensionāru apvienība - konferences

100,00

Ziedi 200,00
Latvijas simtgadei veltīts koncerts (Riebiņi) 200,00
Ekskursija 800,00

Kopā: 2 250,00

Piedalīšanās starptautiskos pasākumos Baltkrievijā, 

Lietuvā, Polijā (3.- 5. tāmes sadaļa)
500,00

Biedrības pasākumi  ar Baltkrievu kolektīvu 

piedalīšanos (7.- 8. tāmes sadaļa)
720,00

Kopā: 1 220,00

Atlīdzība  grāmatvedim projektu realizācijai                                           

80 EUR/mēn.x12 mēn.  Iesk. soc.nodokli - 24,09%;
960,00

Kopā: 960,00

Printera krāsu tonera komplekts 140,00

Fotoalbumi (15x21 - 3 gab. un 10x15 - 3 gab.) 48,00

LED prožektori (10 W- 5 gab.; 20 W - 5 gab.) 85,00

Prožektors ar statīvu - 2 gab. 60,00

Kopā: 333,00

Laivošana pa Latgales upēm                                                   

(laivu noma 8 gab x10 = 80 EUR, 16 peldvestes - 24 

EUR, laivu transportēšana - 40 EUR)

144,00

Kopā: 144,00

Folkloras kopas "Sovvaļnīki" dziesmu programmas 

studiju ieraksta radīšana.
900,00

Kopā:

900,00

Atbalsts ikgadējiem "Kroma kolna svētkiem", kas notiks 

2018.gada 18.augustā saskaņā ar tāmi 999,64

Kopā: 999,64

(saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 21.12.2015. noteikumiem "Par Dagdas novada pašvaldības                                                

finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un reliģiskām organizācijām")

Dagdas pensionāru biedrība, 
Reģ.Nr.40008099001,                                          

Alejas iela 4A, Dagda,                                      

Dagdas novads

1.2. 

2

0

1

7

.

g

a

d

1.4.

1.3. 

Dagdas baltkrievu biedrība 

"VERBICA",                             
Reģ.Nr.40008187874,                                                 

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas novads

1.5.

1.7.

Dagdas novadpētniecības 

biedrība "PATRIA", 

Reģ.Nr.40008164354,                                             

Asūnes iela 2-13, Dagda

1.6.

Jauniešu biedrība "Senna",                   

Reģ.Nr. 40008213734                                    

"Ceļapriedes", Ezernieki, Ezernieku 

pagasts, Dagdas novads  

1.1.

1000 / 1600

Dagdas invalīdu brālība 

"NEMA",                            

Reģ.Nr.40008106727, Asūnes iela 8, 

Dagda, Dagdas novads

Jauniešu biedrība "DAGNE" 
Reģ.Nr.40008074332,                                            

Alejas iela 11A, Dagda,                     

Dagdas novads

Biedrība "IERAUGS", 

Reģ.Nr.40008147087,                                          

Skolas iela 6, Andrupene,                         

Andrupenes pagasts, Dagdas novads

Pielikums

Dagdas novada pašvaldības domes

2018.gada 5.februāra ārkārtas sēdes

protokolam Nr.2, 2.§

1.8.

Biedrība                                  

"Kroma kolna bruoleste",                          

Reģ.Nr.40008198079,                                 

Priežukalni, 'Zundi", Andrupenes 

pagasts, Dagdas novads



Iesaiņošanas materiālu iegāde žāvētu ārstniecības 

augu, tēju, dārzeņu un sēņu  iesaiņošanai. 230,00

Kopā:

230,00

Viking kanoe laivas (10 gab.) + airi (20 gab), 20 

drošības vestes un ceļa izdevumi
180,00

Aktivitātes saskaņā ar tāmi (vaska iegāde sveču 

liešanai, materiāli radošajām darbnīcām.) 250,00

Kopā: 430,00

Biedrībām kopā: 18 466,64

2. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS:

Draudzes mājas  galvenās ieejas kāpņu izbūve;                    6 424,11

Gājēju celiņu ierīkošana 2 355,31

Kopā: 8 779,42

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana 210,00

Ēkas apdrošināšana 125,00

Kopā: 335,00
Andzeļmuižas baznīcas ieejas lieveņa un kāpņu 

remonts
1 311,00

Kopā: 1 311,00

Baznīcas iekštelpu (sienu) remonts 912,00

Kopā: 912,00

Landskaronas Romas katoļu baznīcas galvenās 

(ziemeļu) fasādes mūra un fasādes apmetuma 

glābšanas darbi

5 000,00

Kopā: 5 000,00

Reliģiskām organizācijām kopā: 16 337,42

34 804,06

Dagdas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs A.Trūlis

Dagdas Vissvētās Trīsvienības 

Romas katoļu draudze, 
Reģ.Nr.90000353090,                                           

Alejas iela 2, Dagda, Dagdas novads

2.1.

Dagdas vecticībnieku draudze,              
Reģ.Nr.90000333639,                                 

Ludzas iela 6, Dagda,                          

Dagdas novads

2.2.

1.10.

1.9.

   Latvijas Sarkanais Krusts, 

Krāslavas, Dagdas, Aglonas  novadu 

komiteja,                                      

Bērziņu pagasta nodaļa, 

Reģ.Nr.90009359597,                                           

Vienības iela 63-18, Krāslava / Dagdas 

novada Bērziņu pagasts

PAVISAM KOPĀ: 

2.3.

Asūnes Svētā Krusta 

Pagodināšanas Romas katoļu 

draudze,                        
Reģ.nr.90000353137,                                    

Miera iela 3, Asūne, Asūnes pagasts, 

Dagdas novads 

Svētā Jāņa Kristītāja 

Andzeļmuižas Romas Katoļu 

draudze,                      
Reģ.nr.90000353067,                                    

"Katoļi", Andzeļi, Andzeļu pagasts, 

Dagdas novads

2.4.

Landskaronas Vissvētās 

Trīsvienības Romas katoļu 

draudze,                        
Reģ.nr.90000360726,                                    

"Liellauki", Šķaune, Šķaunes pagasts, 

Dagdas novads 

2.5.

   Latvijas Sarkanais Krusts, 

Krāslavas, Dagdas, Aglonas  novadu 

komiteja,                                        

Šķaunes pagasta nodaļa, 

Reģ.Nr.90009359597,                                   

Vienības iela 63-18, Krāslava /                       

Dagdas novada Šķaunes pagasts


