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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Dagdas novada pašvaldība tika izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties 11 

pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, 

Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. Novada 

administratīvais centrs ir Dagdas pilsēta. Kopējā Dagdas novada pašvaldības teritorijas 

platība sastāda 949 km2. Uz 2017. gada sākumu Dagdas novadā savu dzīvesvietu 

deklarējuši 7 938 iedzīvotāji, bet gada beigās - 7 608 iedzīvotāji, kas nozīmē, ka 

2017.gada laikā iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 330 iedzīvotājiem jeb 4,2 

%. Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā sastāda 8 iedzīvotāji uz 1 km2, kas ir ievērojami 

zemāks salīdzinot ar rādītājiem Latvijā un vidēji Latgales reģionā. 

Dagdas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 

Dagdas novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts 2009.gadā. Pārskata gada jūnijā 

ir notikušas pašvaldību vēlēšanas, kā rezultātā tika ievēlēti 15 pašvaldības deputāti un 

mainījās domes vadības sastāvs. Novada pašvaldības administratīvajā centrā, Dagdā, ir 

izveidotas un darbojas 13 nodaļas (dienesti): 1) Kanceleja; 2) Juridiskā nodaļa; 

3)Attīstības un plānošanas nodaļa; 4) Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa; 

5)Saimnieciskā nodaļa; 6) Finanšu nodaļa; 7) Vides un tautsaimniecības nodaļa; 8) 

Būvvalde; 9)Dzimtsarakstu nodaļa; 10) Bāriņtiesa; 11) Sociālais dienests, 12) Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļa; 13) Folkloras centrs.  

Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo funkciju 

īstenošanu nodrošina 11 pašvaldības iestādes: Dagdas PII “Saulīte”, Dagdas vidusskola, 

Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada Sporta skola, Dagdas novada Tautas 

bibliotēka, Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka, Dagdas novada Tautas nams, Dagdas 

novada Tūrisma informācijas centrs, Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs, 

Pilsētsaimniecība, kā arī Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”, kas 

reģistrētā kā atsevišķa pašvaldības iestāde. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina 9 (deviņas) pagastu pārvaldes un to struktūrvienības (iestādes). Pagastu 

pārvalžu teritorijās turpina darboties visas 7 izglītības iestādes, 9 bibliotēkas, 9 tautas 

(saietu) nami, 4 FAP, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle 

(Ezernieku pagastā), Vides izglītības centrs „Ķepa” (Ķepovas pagastā) un Brīvdabas 

muzejs “Andrupenes lauku sēta”, kas reģistrēti kā attiecīgās pagasta pārvaldes 

struktūrvienības. Konstantinovas pagasta teritorijā esošā Aleksandrovas 

internātpamatskola reģistrēta kā atsevišķa pašvaldības iestāde. Dagdas pagasta teritorijā 

2017.gadā darbojās Dagdas pagasta bibliotēka, kas likvidēta ar 31.01.2018. grāmatu 

fondu nododot Dagdas novada Tautas bibliotēkai. 
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Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļa veic Dagdas novada pašvaldības 11 

reģistrēto nodokļa maksātāja struktūrvienību (iestāžu), 13 nodaļu un dienestu 

grāmatvedības uzskaiti, kā arī nodrošina Dagdas novada pašvaldības, 9 pagasta 

pārvalžu, VSCP “Dagda” un Aleksandrovas internātpamatskolas finanšu pārskatu 

konsolidāciju. Dagdas novada pašvaldība ir SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (100 

%) un SIA “AADSO” kapitāla daļu turētājs. 2017.gadā Dagdas novada pašvaldība 

saņēma dividendes EUR 1112,- apmērā no SIA "AADSO" iepriekšējā pārskata gada 

peļņas. SIA "Dagdas komunālā saimniecība" aizvadīto 2017.gadu ir noslēgusi ar EUR 

452 313 neto apgrozījumu un peļņu EUR 12 443 apmērā, kas liecina par sabiedrības 

darbības attīstību, taču dividendes pašvaldība nav pieprasījusi, jo sabiedrības peļņa 

novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 

Dagdas novada pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta un finanšu 

resursi, kas tiek piešķirti saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, kas stājas 

spēkā no 02.07.2015. Jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums negatīvi ietekmē 

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumus, jo pašvaldība, kurai vērtētie ieņēmumi 

uz vienu izlīdzināmo vienību ir mazāki par vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu 

izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā, saņem no izlīdzināšanas fonda dotāciju, kas uz 

vienu izlīdzināmo vienību ir 60 procenti no starpības, ko veido vidējie vērtētie ieņēmumi 

uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā un pašvaldības vērtētie ieņēmumi uz 

vienu izlīdzināmo vienību. Dagdas novada pašvaldības attīstībai galvenais šķērslis ir 

iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas būtiski ietekmē pašvaldībai piešķirto finansējumu, 

kā arī liels teritoriālo vienību skaits ar zemu apdzīvotības blīvumu. 

Kā pozitīvs pašvaldības darbības rādītājs ir spēja saglabāt esošo pašvaldības 

struktūru, nesamazinot iestāžu t.sk. izglītības iestāžu skaitu un to pieejamību, nodrošinot 

papildus finansējumu minimālās algas pieaugumam no 01.01.2017., no pašvaldības 

budžeta finansēto pedagogisko darbinieku algas likmju paaugstināšanai no 01.01.2017., 

kā arī skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai līdz 7.klasei (ieskaitot), ierobežotā 

pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros.  

2017.gadā tika pabeigta Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecība, kas tika 

finansēta no pašvaldības saņemtā aizdevuma līdzekļiem un ir lielākais investīciju 

projekts, kas realizēts 2017.gadā ar kopējām izmaksām EUR 493 625. Nozīmīgs 

projekts, kas realizēts aizvadītaja gadā ir arī “Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai", kura kopējās izmaksas sastāda 

EUR 158 280 t.sk. Publiskais finansējums EUR 45 000. 2017.gadā tika uzsākta arī 

projekta “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” realizācija, darbi tika uzsākti 2017.gada 

oktobrī un tiks turpināti 2018.gada pavasarī. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 
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70 201,95 t.sk. Publiskais finansējus – EUR 43 347,10. 2017.gadā uzsākts darbs pie 

turpmākajos gados realizētajiem projektiem – pašvaldības autoceļu pārbūve 

Konstantinovas, Bērziņu un Šķaunes pagastā, kā arī Dagdas pilsētā, Dagdas vidusskolas 

sporta laukuma izbūve, veicot tehnisko projektu izstrādi, aktualizāciju un iepirkumu 

procedūras, kas ir pamats būvdarbu uzsākšanai. 2017.gadā turpinājās darbs pie katlu 

mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, tehniskās dokumentācijas sakārtošanas saskaņā ar 

ekspertīzes atzinumu, diemžēl līdz 2017.gada beigām minēto katlu māju tā arī neizdevās 

pieņemt ekspluatācijā, jo netika saņemts atbilstošs VUGD atzinums. Darbi pie objekta 

nodošanas ekspluatācijā turpinās 2018.gadā un katlu māju plānots nodot ekspluatācija 

līdz 2018.gada maijam.  

2017. gadā realizēti vairāki Sociālā fonda projekti, kā arī pārrobežu sadarbības 

projekti, kuru realizācijai aizdevumi netika pieprasīti un līdzfinansējums tika 

nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2017.gadā pašvaldība ir piešķīrusi 

finansējumu biedrībām dažādu aktivitāšu īstenošanai un reliģisko organizāciju darbības 

atbalstam, kā arī līdzfinansējumu vairākiem biedrību realizējamiem projektiem un 

aktivitātēm, kas piesaistījuši papildus resursus novada attīstībai. 

Aizvadītajā gadā turpināta pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 

2017” realizācija, piešķirot finansējumu līdz 500,- EUR biedrībām un interešu grupām 

sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijai par kopējo plānoto summu EUR 5 000,-. 

Pašvaldības rīkotā projekta konkursa ietvaros tika atbalstīti 10 no 14 iesniegtajiem 

projektiem, kuros ar iedzīvotāju līdzdalību ir paredzēts pašvaldības finansējums 

iedzīvotājiem nozīmīgu projektu īstenošanai teritorijas labiekārtošanas un brīva laika 

dažādošanas jomā, kā arī kapliču un kapsētu labiekārtošanai. 

Dagdas novada pašvaldība atbalsta arī pašdarbības kolektīvu darbību un 

aktivitātes. Vietējie pašdarbības kolektīvi aktīvi koncertē ne tikai Dagdas un blakus 

esošo novadu pasākumos, bet arī citās Latvijas pilsētās un ārpus Latvijas. 

Dagdas novada pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju 

izpildi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktā (ierobežotā) finansējuma 

ietvaros, tiek vērsta uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātu viņu 

ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas. Pašvaldība turpinās uzsākto pašvaldības 

infrastruktūras sakārtošanas un attīstības plāna realizāciju, kas virzīts uz novada 

ilgtspējīgu attīstību, lai Dagdas novadā radītu pievilcīgu un labvēlīgu vidi vietējiem 

iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem. 
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1. DAGDAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

1.1. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA  

  

Dagdas novads atrodas Latvijas valsts dienvidaustrumu daļā un robežojas ar 

Krāslavas novada Aulejas, Skaistas un Robežnieku pagastiem, Aglonas novada Grāveru 

un Kastuļinas pagastiem, Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagastiem, 

Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastiem, Zilupes novada Pasienes pagastu un 

Baltkrievijas Republiku. Dagdas novada pierobežas pagasti, kas robežojas ar 

Baltkrieviju, ir Šķaunes, Bērziņu un Ķepovas pagasti ar kopējo robežas garumu ~44 km. 

Dagdas novads izveidojās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

2009.gada  1.jūlijā   un  novada  administratīvajā  teritorijā  ietilpst  Dagdas pilsēta un 

10 pagasti – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, 

Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasts. 

Novada teritorijas platība: 949,7 km2 

Novada administratīvais centrs: Dagdas pilsēta 

Attālums līdz galvaspilsētai: Rīga – 267 km 

Attālums līdz tuvākajām pilsētām (no Dagdas pilsētas):  

Krāslava – 36 km, Rēzekne – 59 km, Preiļi – 62 km, Daugavpils – 80 km. 
 

 

            Dagdas novada teritoriālās vienības un to izvietojums 



 

 

8 

Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums: 

 

Dagdas novada kopējā platība sastāda 949.7 km2 , kas sastāda  1.47 % no Latvijas 

valsts teritorijas (64 573 km2). Teritorijas platības ziņā Dagdas novads ir 17.vietā  no 

110 Latvijas novadiem. Novada administratīvais centrs ir Dagdas pilsēta, kas atrodas 

novada ģeogrāfiskajā centrā. Dagdas pilsētas platība sastāda tikai 2,92 km2. Lielākie 

Dagdas novada pagasti pēc teritorijas platības ir Andrupenes pagasts (136,23 km2), 

Ezernieku pagasts (128,62 km2) un Šķaunes pagasts (123,40 km2), bet vismazākie – 

Dagdas pagasts (57,32 km2), un Ķepovas pagasts (57,5 km2).  

Dagdas novada Andrupenes, Andzeļu un Ezernieku pagasti daļēji ir iekļauti 

Rāznas nacionālā parka teritorijā. Lielākā Dagdas novada dabas bagātība ir novada 

ezeri. Novadā reģistrēti 123 ezeri, no kuriem ievērojamākais ir Ežezers, kas ir salām 

bagātākais ezers Latvijā - 33 salas. Lielākie novada ezeri ir Ežezers, Dagdas ezers, 

Visolda ezers, Olaveca ezers un Bižas ezers. Vairāki ezeri atrodas uz Dagdas novada 

robežas un iekļauti blakus novada administratīvajā teritorijā – Sīvers, Garais, Birža, 

Ižūns. Novadu šķērso vairākas upītes – Sarjanka, Dzeguze, Asūnīca. 

 

 

Nr. 

Teritoriālā vienība Administratīvais 

centrs 

Teritorijas 

platība 

(km2) 

Iedzīvotāju 

skaits uz 

31.12.2017. 

Iedzīvotāju 

blīvums, 

(cilv./km2) 

1. Dagdas pilsēta                    Dagda 2.92 2 108 721.9 

2. Andrupenes pagasts  Andrupene 136.23 1 091 8.0 

3. Andzeļu pagasts  Andzeļi 96.33 553 5.7 

4. Asūnes pagasts                Asūne 78.01 463 5.9 

5. Bērziņu pagasts Porečje 98.22 362 3.7 

6. Dagdas pagasts  Ozoliņi 57.32 733 12.8 

7. Ezernieku pagasts  Ezernieki 128.62 738 5.7 

8. Konstantinovas pagasts  Konstantinova 79.06 486 6.2 

9. Ķepovas pagasts Neikšāni 57.50 192 3.3 

10. Svariņu pagasts  Svarinci 92.09 360 3.9 

11. Šķaunes pagasts Šķaune 123.40 522 4.2 

                                                           KOPĀ:  949.70 7 608 8.0 
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Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem – “Latvijas Republikas zemes 

pārskats 2017”,  Dagdas novadā lielāko zemes platību pēc zemes lietošanas veida uz 

01.01.2017. sastāda meži – 42 758,8 ha jeb 45,1 %, kam seko lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 37 186,5 ha jeb 39,3 %  no kopējās Dagdas novada zemes platības 

t.sk. aramzeme – 26 043,5 ha, augļu dārzi – 246,2 ha, pļavas – 3 087,0  ha  un ganības 

– 7 809,8 ha. Dagdas novada zemes sadalījumā 3 236,9 ha jeb 3,4 % sastāda purvi, 4 

188,9 ha jeb 4,4 % – ūdens objektu zeme, 2 661,6 ha jeb 2,8 % – krūmāji, 1759,4 ha jeb 

1,9 % – zeme zem ceļiem, 895,7 ha jeb 0,9 % – zem ēkām un pagalmiem un 2 032,8 ha 

jeb 2,2% – pārējās zemes. Dagdas novadā kopā reģistrētas 13 471 zemes vienības ar 

kopējo platību 94 731,5 ha. 

 

 

 

No kopējās Dagdas novada zemes platības 7 655 zemes vienības ar kopējo 

platību 49 374,2 ha (52,1%) atrodas fizisko personu īpašumā, 1 918 zemes vienības ar 

kopējo platību 24 861,5 ha (26,2 %) – juridisko personu īpašumā, 151 zemes vienības 

ar kopējo platību 565,7 ha (0,6%) – pašvaldības īpašumā, 70 zemes vienības ar kopējo 

platību 5 158,6 ha (5,4%) – valsts un valsts institūciju īpašumā, 69 zemes vienības ar 

kopējo platību 101,3 ha (0,1%) – jaukta statusa kopīpašumā, savukārt, 338 zemes 

vienības ar kopējo platību 1 731,5 ha (1,8 %) fizisko personu lietošanā, 285 zemes 

vienības ar kopējo platību 612,1 ha – juridisko personu lietošanā. 

 

 

 

45%
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3%
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Dagdas novada zemes sadalījums pēc lietošanas veida 
uz 01.01.2017.
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Zeme zem ceļiem
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1.2. PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN STRUKTŪRA  

  

Saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra 

datiem kopējais iedzīvotāju skaits Dagdas novadā pēc deklarētās dzīvesvietas 2017.gada 

beigās (31.12.2017.) sastāda 7 608 iedzīvotāji, kas ir par 330 iedzīvotājiem jeb 4 % 

mazāk nekā 2017.gada sākumā – 7 938.  

 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits pēc faktiskās dzīvesvietas 2017.gada sākumā Dagdas novadā sastāda 7 253 

iedzīvotāji, kas ir par 207 iedzīvotājiem mazāk nekā 2016.gada sākumā (7 460) un par 

685 iedzīvotājiem mazāk, salīdzinot ar PMLP datiem - Dagdas novadā deklarēto 

iedzīvotāju skaitu 2017.gada sākumā. 2017.gada laikā pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc 

faktiskās dzīvesvietas Dagdas novadā ir samazinājies par 261 iedzīvotāju un uz 

31.12.2017. sastāda 6 992 , kas ir par 616 mazāk nekā deklarēto iedzīvotāju skaits. 

Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā 2017.gada beigās sastāda 8 cilvēki uz 1 km2, 

kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji Latvijā (30 cilv./km2), vidēji Latgales reģionā (19 

cilv./km2) un  blakus esošajos novados - Krāslavas novadā (14 cilv./km2), Ludzas 

novadā (13 cilv./km2), Rēzeknes novadā (10 cilv./km2), Zilupes novadā (9 cilv./km2), 

Aglonas novadā (9 cilv./km2) 2017.gada beigās.  /RAIM dati/. 

Dagdas novadā 2 108 iedzīvotāji jeb 28 % no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita 

deklarējuši savu dzīvesvietu Dagdas pilsētā, bet lauku teritorijā – novada 10 pagastos 

savu dzīvesvietu deklarējuši 5 500 iedzīvotāji jeb 72 % no kopējā novadā deklarēto 

iedzīvotāju skaita. Dagdas novadā vislielākais iedzīvotāju blīvums  ir Dagdas pilsētā – 

721,9 iedzīvotāji uz 1 km2, bet novada pagastos no 3,3 līdz 12,8 cilvēki uz 1 km2. 

Vismazākais iedzīvotāju blīvums Dagdas novada lauku teritorijā ir pierobežas pagastos: 

Ķepovas pagastā – 3,3 cilv./km2 un Bērziņu pagastā – 3,7 cilv./km2, Svariņu pagastā – 

3.9 cilv./km2, bet vislielākais Dagdas pagastā – 12,8 cilv./km2. 

Aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies visās novada teritoriālajās 

vienībās vidēji par 4 %, bet visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinājies Šķaunes, 

Ezernieku, Andrupenes pagastos. Salīdzinot PMLP un CSP datus var secināt, ka 

deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 2017. gada sākumā ir par 685 vairāk nekā patstāvīgo 

iedzīvotāju skaits), kas liecina par to, ka Dagdas novadā deklarētie iedzīvotāji 2017.gadā 

reģistrējuši savu faktisko dzīvesvietu ārpus Dagdas novada. 
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 Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritoriālajās vienībās 2017.gadā 

 

 

Nr. 

 

 

Teritoriālā 

vienība 

Deklarēto iedzīvotāju 

skaits (PMLP dati) 

 

Izmaiņas 

2017.  

gadā 

Pastāvīgo   

iedzīvotāju 

skaits  (CSP 

dati) 

 

Starpība 

01.01.         

2017. 

31.12.         

2017. 

01.01.         

2017. 

 
PMLP/CSP dati, 

01.01.2017. 

1. Dagda 2 165 2 108 -57 2 122  -43 

2. Andrupenes 

pagasts 

1 148 1 091 -57 1 047  -101 

3. Andzeļu pagasts 575 553 -32 512  -63 

4. Asūnes pagasts 495 463 -25 441  -54 

5. Bērziņu pagasts 379 362 -17 332  -47 

6. Dagdas pagasts 761 733 -28 675  -86 

7. Ezernieku pagasts 769 738 -31 680  -89 

8. Konstantinovas 

pag. 

505 486 -19 446  -59 

9. Ķepovas pagasts 202 192 -10 173  -29 

10. Svariņu pagasts 383 360 -23 337  -46 

11. Šķaunes pagasts 556 522 -34 488  -68 

 
               KOPĀ:  7 938 7 608 -330 7 253  685 

 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra 

statistikas datiem uz Dagdas novada izveidošanas dienu – 2009.gada 1.jūliju, 

iedzīvotāju skaits Dagdas novadā sastādīja 9 449, savukārt uz pārskata perioda beigām 

– 2017.gada 31.decembri – 7 608. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 

9,5 gados), iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 1 841 iedzīvotājiem 

jeb 19%  no kopējā novada iedzīvotāju skaita uz 01.07.2009. Iedzīvotāju skaita 

samazinājums Dagdas novadā skaidrojams ar negatīvu migrācijas saldo un ilgstoši 

negatīvu iedzīvotāju dabisko pieaugumu.  
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Iedzīvotāju skaits Dagdas novada pašvaldībā 

no novada izveidošanas  - 01.07.2009. līdz 01.01.2018. 

 

                                                                   /Avots: PMLP Iedzīvotāju reģistra statistika/ 

 

Dagdas novadā deklarēto iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra 

2017.gada beigās (PMLP dati):  

• līdz darbspējas vecumam – 880 jeb 12 % (uz 01.01.2017. – 963) 

t.sk. 430 vīrieši un 450 sievietes; 

• darbspējas vecumā  – 5 033 jeb 66 % (uz 01.01.2017. – 5 217) 

t.sk. 2717 vīrieši un 2 316 sievietes; 

• pēc darbspējas vecuma – 1 695 jeb 22 % (uz 01.01.2017. – 1 758) 

t.sk. 593 vīrieši un 1 102 sievietes. 
 
 

Kopā: 7 608 jeb 100 % (uz 01.01.2017. – 7938) 

t.sk. 3 740 vīrieši un 3 868 sievietes. 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Dagdas novadā 2017.gada beigās: 

• latvieši – 4 732  (uz 01.01.2017. – 4934); 

• krievi – 1 890  (uz 01.01.2017. – 1 975 ); 

• baltkrievi – 525  (uz 01.01.2017. – 547 ); 

• poļi – 251  (uz 01.01.2017. – 262 ); 

• pārējie – 210  (uz 01.01.2017. – 250). 

 

Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības Dagdas novadā 

2017.gada beigās: 

• Latvijas pilsonis – 6 938  (uz 01.01.2017. – 7 249); 

• Latvijas nepilsonis – 549  (uz 01.01.2017. – 569); 

• pārējie – 121 (uz 01.01.2017. – 120) 

 

 

481

2807

617

3905

482

2410

1141

4033

963

5217

1758

7938

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Līdz darbspējas
vecumam

Darbspējas vecumā Pēc darbspējas
vecuma

Pavisam kopā

Iedzīvotāju vecuma un dzimuma 

struktūra 2017.gada sākumā

Vīrieši Sievietes Kopā



 

 

14 

1.3. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UN BEZDARBA RĀDĪTĀJI 

 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem 2017.gada sākumā Dagdas 

novadā reģistrēti 940 nodokļu maksātāji t.sk. 530 saimnieciskās darbības veicēji, bet 

2017.gada beigās – 945 nodokļu maksātāji t.sk. 550 saimnieciskās darbības veicēji 

(fiziskās personas), kas liecina par to, ka nodokļu maksātāju skaits novadā 2017.gada 

laikā nav samazinājies, bet palielinājies par 5 nodokļu maksātājiem, ko ietekmējis 

saimnieciskās darbības veicēju skaita palielināšanās. 

Saskaņā ar VID datiem, 2017.gadā Dagdas novadā reģistrēti 122 jauni nodokļu 

maksātāji, bet 117 nodokļu maksātāju  ir izbeiguši savu saimniecisko darbību un izslēgti 

no nodokļu maksātāju reģistra. 

 

Informācija par Dagdas novada teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju skaitu 

sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas  (VID dati)* 

 

Nr. Uzņēmējdarbības 

forma 

Uz 

01.01.2017. 

Uz 

01.01.2018. 

Izmaiņas 

2017.gadā 

t.sk. 

reģistrēti 

2017.gadā 

t.sk. 

izslēgti 

2017.gadā 

1. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību  

104 97 -7 6 13 

2. Zemnieku 

saimniecība 

177 168 -9 1 10 

3. Sabiedriska vai 

reliģiska organizācija 

62 63 1 1 0 

4. Individuālais 

uzņēmums 

13 12 -1 0 1 

5. Budžeta iestāde 13 13 0 0 0 

6. Kooperatīvā 

sabiedrība 

6 6 0 0 0 

7. Individuālais 

komersants 

35 36 1 2 1 

8. Saimnieciskās 

darbības veicējs 

530 550 20 112 92 

                   KOPĀ: 940 945 5 122 117 

*Informācija atlasīta pēc nodokļu maksātāja juridiskās adreses (fiziskām personām – 

deklarētās dzīvesvietas adreses). /Avots: VID dati./ 
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Vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu maksātāju sastāvā 2017.gada beigās 

veido fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji –  550 

personas jeb 58 % no reģistrēto nodokļu maksātāju skaita, 2.vietā ierindojas zemnieku 

saimniecības – 168 jeb 18%, 3.vietā  SIA – 97 jeb 10 %, 4.vietā sabiedriskās un 

reliģiskās organizācijas – 62 jeb 7 % un 5.vietā Individuālie komersanti – 35 jeb 4 % no 

kopējo nodokļu maksātāju skaita.  

 

Saskaņā ar VID datiem 2017.gadā Dagdas  novadā vidējais darba ņēmēju skaits, 

kuru darba devēju juridiskā adrese ir Dagdas novada teritorijā sastāda 1 279, kas ir par 

124 darba ņēmējiem vairāk nekā iepriekšējā, 2016.gadā (1 155 darba ņēmēji). 

Sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida visvairāk darba ņēmēju ir “valsts 

pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana – 595, kam seko “Augkopība un 

lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības” – 133, “Veselības aizsardzība” – 98, 

“Mežsaimniecība un mežizstrāde” - 89, “Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 

motociklus” – 80, “Izglītība” – 59. Zīmīgi, ka lielākais darba devējs Dagdas novadā ir 

Dagdas novada pašvaldība ar tās iestādēm un struktūrvienībām, kurās kopā nodarbināti 

734 darba ņēmēji, jeb 57,4 % no kopējā darba ņēmēju skaita.  

13; 1%

36; 4%

12; 1%

63; 7%
6; 1%

97; 10%

168; 18%
550; 58%

Nodokļu maksātāju skaits un struktūra 2017.gada 

beigās

Budžeta iestāde Individuālais komersants

Individuālais uzņēmums Sabiedriska vai reliģiska organizācija

Kooperatīvā sabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Zemnieku saimniecība Saimnieciskās darbības veicējs
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Saskaņā ar VID sniegto informāciju, darba ņēmēju skaitā iekļauti tikai 

nodarbinātie, kas strādā pie Dagdas novadā reģistrētajiem darba devējiem, tāpēc 

faktiskais novadā nodarbināto skaits ir lielāks. Lielākie darba devēji Dagdas novada 

iedzīvotājiem, kuru juridiskā adrese nav Dagdas novadā ir Daugavpils būvniecības 

tehnikums, Valsts robežsardze, Valsts policija, Ugunsdrošības un glābšanas dienests,  

A/S “Sadales tīkls”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, SIA 

“Maxima Latvija” u.c.   

VID informācija par vidējo darbinieku skaitu, kuru darba devēju juridiskā adrese 

ir Dagdas novada teritorijā, sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības veida 

pievienota šī pārskata 12.Pielikumā. 

2017.gada beigās Dagdas novadā iedzīvotāju skaits darbspējas vecuma sastāda  

5 033, bet 2017.gada sākumā – 5 364, kas ir par 331 iedzīvotājiem mazāk nekā gada 

sākumā. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir personas, kuras piedāvā savu darbu materiālo 

vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai – gan nodarbinātie, gan bezdarbnieki 

(t.sk. NVA nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu.  

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētā bezdarba 

līmenis Dagdas novadā 2017.gada beigās sastāda 13.5 %, kas ir augstāks nekā vidēji 

valstī – 5.2%,  Latgales statistiskajā reģionā – 11.7 % un blakus esošajā Krāslavas 

novadā – 12.0 %, bet zemāks nekā Aglonas novadā – 14.2 %, Ludzas novadā – 17 %, 

Rēzeknes novadā – 17.8%, Kārsavas novadā – 20.1% un Zilupes novadā – 21.7%. 

Salīdzinot ar 2017.gada janvāri, bezdarba līmenis Dagdas novadā 2017. gada 

laikā ir samazinājies par 3.2 %  no 16.7 % – 13.5%, bet bezdarbnieku skaits ir 

samazinājies no 778 līdz 621 personai ( mīnus 157 personas). 
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         Novadā reģistrētie bezdarbnieki pēc bezdarba ilguma uz 01.01.2017.: 

• līdz 6 mēnešiem – 208 personas; 

• no 6-12 mēnešiem – 95 personas; 

• no 1-3 gadiem – 194 personas; 

• 3 gadi un vairāk – 281 personas. 

                                    Kopā: 778 personas 

 

Pēc izglītības līmeņa novada bezdarbnieki sadalās sekojoši: 

 

• augstākā izglītība – 38 jeb 4.9%,  

• profesionālā izglītība – 448 jeb 57.6%,  

• vispārējā vidējā izglītība – 141 jeb 18.1%,  

• pamatizglītība – 133 jeb 17.1%,  

• zemāka par pamatizglītību – 18 jeb 2.3%.  

                   Kopā: 778 personas 

 

 

 

19,9

17,2 17 16,7

13,5
14,3

13,4 13,5 13,5

11,7

0

5

10

15

20

25

01.01.2014. 01.01.2015. 01.01.2016. 31.12.2016. 31.12.2017.

Reģistrētā bezdarba līmenis 2014.-2018.gadā                       

(NVA dati)

Dagdas novadā Latgales statistiskajā reģionā
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2. NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS  

 

2.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Pašvaldības nosaukums Dagdas novada pašvaldība 

Izveidošanas datums 01.07.2009. 

Nodokļa maksātāja reģ. kods 90000041224 

Reģistrācijas apliecības datums 06.07.2009. 

Juridiskā adrese Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 

Konsolidētajā finanšu pārskatā 

iekļauti sekojošu pašvaldības 

iestāžu gada finanšu pārskati: 

1. Dagdas novada pašvaldība 

2. Andrupenes pagasta pārvade 

3. Asūnes pagasta pārvalde 

4. Andzeļu pagasta pārvalde 

5. Bērziņu pagasta pārvalde 

6. Ezernieku pagasta pārvalde 

7. Konstantinovas pagasta pārvalde 

8. Ķepovas pagasta pārvalde 

9. Svariņu pagasta pārvalde 

10. Šķaunes pagasta pārvalde 

11. Aleksandrovas internātpamatskola 

12. VSPC “Dagda” 

  

Pārskata periods: 01.01.2017. – 31.12.2017. 

  

Domes sastāvs – 15 deputāti                  

(no 15.06.2017. līdz 31.12.2017. ) 

Aivars Trūlis – domes priekšsēdētājs 

 
Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja vietnieks 

 
Olga Golube, Irēna Gžibovska, Aleksandrs 

Gžibovskis, Inese Plesņa, Raitis Azins, Viktors 

Krūmiņš, Vija Nipere, Raimonds Nipers,  Aivars 

Plotka, Viktors Stikuts, Anatols Viškurs, Pēteris 

Tukišs, Juris Kavuns. 

Pašvaldības izpilddirektors: Artjoms Gekišs 

Revidenti: SIA „Nexia Audit Advice”, Reģ.Nr.40003858822,  

Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvija.                       

Licence Nr.134, LR Zvērināta revidente                   

Biruta Novika, Sertifikāts Nr.106. 
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2.2. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN DARBINIEKI 

 

Dagdas novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju pārstāvībai ievēlēts lēmējorgāns 

15 pašvaldības deputātu sastāvā,  kas  pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu 

un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Dagdas novada pašvaldība ir Dagdas novada domes izveidota iestāde, kas ir 

domes izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no 13 (trīspadsmit) nodaļām 

(dienestiem): Kanceleja, Finanšu nodaļa, Juridiskā nodaļa, Attīstības un plānošanas 

nodaļa, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības 

kultūras un sporta nodaļa, Folkloras centrs, Vides un tautsaimniecības nodaļa, 

Saimnieciskā nodaļa, kā arī Dagdas novada būvvalde, Dagdas novada bāriņtiesa un 

Dagdas novada sociālais dienests.  

Dagdas novada pašvaldības padotībā ir 11 (vienpadsmit) pašvaldības iestādes, 

kas reģistrētas kā nodokļu maksātāja struktūrvienības: Dagdas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Saulīte”, Dagdas vidusskola, Dagdas Mūzikas un mākslas skola, 

Dagdas novada sporta skola, Dagdas pilsētas bērnu bibliotēka, Dagdas novada Tautas 

bibliotēka,  Dagdas pagasta Tautas bibliotēka, Dagdas novada Tautas nams, 

„Pilsētsaimniecība”, Dagdas Tūrisma informācijas centrs un Dagdas novada jauniešu 

iniciatīvu centrs. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina 9 (deviņas) Dagdas novada pašvaldības izveidotas iestādes - Pagastu 

pārvaldes: Andrupenes pagasta pārvalde, Andzeļu pagasta pārvalde, Asūnes pagasta 

pārvalde, Bērziņu pagasta pārvalde, Ezernieku pagasta pārvalde, Konstantinovas 

pagasta pārvalde, Ķepovas pagasta pārvalde, Svariņu pagasta pārvalde, Šķaunes pagasta 

pārvalde. Pagastu pārvaldēm, kā nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrētas 

attiecīgā pagasta izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes. Pagastu pārvalžu 

padotībā darbojas 8 izglītības iestādes – Andrupenes pamatskola, Andrupenes PII 

“Avotiņš”, Andzeļu pamatskola, Asūnes pamatskola, Ezernieku vidusskola, Ezernieku 

PII, Konstantinovas sākumskola un Šķaunes pamatskola. Visās pagastu pārvaldēs 

darbojas Tautas (saietu) nami (9), Bibliotēkas (9), veselības aprūpes pieejamībai 

Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un Šķaunē darbojas FAP (4), kā arī muzejs 
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“Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle 

(Ezernieku pagastā) un Vides izglītības centrs “Ķepa” (Ķepovas pagastā). Andrupenes, 

Andzeļu, Bērziņu un Šķaunes pagastos tiek uzturēti arī jauniešu un brīvā laika 

pavadīšanas centri, kuros aktīvi darbojas novadā reģistrētās biedrības, piesaistot 

papildus finansējumu dažādu projektu realizācijai un aktivitāšu dažādošanai. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas 2 (divas) pašvaldības 

iestādes - Aleksandrovas internātpamatskola (Konstantinovas pagastā) un Veselības un 

sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”, kas darbojas kā patstāvīgas pašvaldības iestādes.   

Saskaņā ar pašvaldības datiem novada pašvaldībā uz 2017.gada sākumu – 779 

darba ņēmēji, ieskaitot domes deputātus un pastāvīgo komisiju locekļus un darbiniekus, 

kuriem pašvaldībā nav pamatdarba vieta.  2017.gadā būtiskas izmaiņas pašvaldības 

darbinieku skaitā nav notikušas. 

 

Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs  2017.gadā 

Nr. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības  Vidējais darbinieku skaits 

2017.gadā 

1. Dagdas novada pašvaldība t.sk.                                                     296 

 1.1. novada pašvaldības administrācija, nodaļas un 

dienesti t.sk. bāriņtiesa un sociālais dienests 

77 

 1.2. PII "Saulīte" 37 

 1.3. Dagdas vidusskola 75 

 1.4. Dagdas Mūzikas un mākslas skola 14 

 1.5. Dagdas novada sporta skola 8 

 1.6. Dagdas Tautas nams 11 

 1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, Bērnu, Dagdas 

pagasta )  

8 

 1.8.Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs 6 

 1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs 3 

 1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 24 
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2.  PI "VSCP "Dagda"" 83 

3. Aleksandrovas internātpamatskola 59 

4. Andrupenes pagasta pārvalde 60 

5. Andzeļu pagasta pārvalde 41 

6. Asūnes pagasta pārvalde 53 

7. Bērziņu pagasta pārvalde 17 

8. Ezernieku pagasta pārvalde 69 

9. Konstantinovas pagasta pārvalde 32 

10. Ķepovas pagasta pārvalde 18 

11. Svariņu pagasta pārvalde 20 

12. Šķaunes pagasta pārvalde 31 

 Kopā: 779 
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3. DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 
 

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžets – Saistošie noteikumi Nr.2017/3 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”  tika apstiprināti pašvaldības 

domes ārkārtas sēdē 2017.gada 3.februārī (protokols Nr.2, 14.§). 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot kāds līdzekļu apjoms ir 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.  

Pašvaldības dome organizē pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina  nodokļu 

iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā “Par pašvaldībām” un 

“Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības 

budžetu, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu 

uzdevumu finansēšanu. 

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžetā grozījumi veikti divas reizes: 

➢ 28.09.2017., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2017/7 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (prot. Nr.14, 10.§); 

➢ 25.01.2018., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2018/1 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (prot. Nr.1, 9.§). 

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpilde apstiprināta pašvaldības 

domes sēdē 2018.gada 25.janvārī (protokols Nr.1, 10.§), bet Dagdas novada pašvaldības 

konsolidētais 2017.gada pārskats apstiprināts pašvaldības domes sēdē 2018.gada 

20.jūnijā (protokols Nr.8, 2.§). 

(Augstāk minētie Pašvaldības domes lēmumi pievienoti attiecīgi šī Pārskata 2. 

Pielikumā uz 1 lp. un 5. Pielikumā uz 4 lp.) 

Dagdas novada pašvaldības 2017.gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju, pamatojoties uz 2017.gada 27.septembra līgumu Nr.DNP-17-28/R ir 

veikusi SIA “Nexia Audit Advice”, licence Nr.134, atbildīgā zvērināta revidente Biruta 

Novika, sertifikāts Nr.106. 

(Neatkarīgu revidentu ziņojums pievienots šī Pārskata 3. Pielikumā uz 4 lp)                                                                                                                                                          
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           Dagdas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā 

budžeta, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem. 

Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 

2017.gadā sastāda EUR 8 987 467, kas ir par EUR 563 703 jeb 6,69 % vairāk nekā 

iepriekšējā, 2016.gadā (EUR 8 423 764), bet pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

sastāda EUR 9 094 535, kas ir par EUR 546 062 jeb 6,39 % vairāk nekā 2016.gadā 

(EUR 8 548 473). 

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 

2017.gadā sastāda EUR 362 141, kas ir par EUR 3 033 jeb 0,84 % vairāk nekā 

iepriekšējā, 2016.gadā (EUR 359 108), bet pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 

sastāda EUR 365 706, kas ir par EUR 15 475 jeb 4,42 % vairāk nekā 2016.gadā (EUR 

350 231). 

Dagdas novada pašvaldības ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem pēc 

naudas plūsmas 2017.gadā sastāda EUR 2 353, kas ir par EUR 371 jeb 18,72 % vairāk 

nekā iepriekšējā, 2016. gadā (EUR 1 982), bet izdevumi no ziedojumiem un 

dāvinājumiem sastāda EUR 2 024, kas ir par EUR 42 jeb 2,12 % vairāk nekā 2016.gadā 

(EUR 1 982). 

 

3.1. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA IEŅĒMUMI  

 

 Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi 2017.gadā 

sastādīja EUR 9 349 608, kas ir par 0,11 % mazāk kā apstiprinātais plāns (EUR 

9 359 774) un par  6,4 % vairāk  nekā   tika   iekasēts   iepriekšējā,  2016.  gadā (EUR 8 

782 872). No kopējiem 2017. gada ieņēmumiem EUR 8 987 467 (96,1 %) ir 

pamatbudžeta ieņēmumi, bet EUR 362 141 (3,9 %) ir speciālā budžeta ieņēmumi. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 2017.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti EUR 8 987 467, 

kas ir par 0,11 % mazāk kā apstiprinātais gada plāns (EUR 8 997 631) un par 6,7% 

vairāk kā tika saņemts 2016.gadā (EUR 8 423 764). 

 No kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 32,7 % , jeb EUR 2 939 

811 veido nodokļu ieņēmumi,  1 %, jeb  EUR 89 565 veido nenodokļu ieņēmumi, 7,3 

%, jeb EUR 656 210 veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 

57,4 %, jeb EUR 5 155 069  veido saņemtie valsts budžeta transferti un 1,5 %, jeb EUR 
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134 954 veido saņemtie pašvaldību budžetu transferti. Ārvalstu finanšu palīdzība 

2017.gadā sastādīja 0,1 %, jeb EUR 11 858. 

 

 Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 2016. - 2018.gadā 

     
    

Pašvaldības nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 

sastāda lielāko daļu jeb 84,13 %  no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un nekustamā 

īpašuma nodoklis, kas sastāda 15,87 % no nodokļu ieņēmumiem. 

       Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2017.gada pamatbudžetā veidoja 27,5% no 

kopējiem ieņēmumiem un sastādīja EUR 2 473 197, kas ir par 0,1% vairāk, nekā  

budžeta plāns (EUR 2 470 000). Salīdzinājumā ar 2016.gadu, iedzīvotāju ienākuma 

nodokļu ieņēmumi palielinājušies par  1,1 %. Dagdas novada pašvaldības budžetā 100% 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek saņemts no Valsts kases sadales konta atbilstoši 

valsts normatīvajos aktos Dagdas novada pašvaldībai noteiktajam īpatsvara 

koeficientam. 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 2017.gada pamatbudžetā saņemts EUR 466 614 

apmērā, kas ir par 0,3 % mazāk kā gada plāns (EUR 467 639). Šī nodokļa īpatsvars 

kopējos ieņēmumos veido 5,2 % un salīdzinājumā ar 2016. gadu (EUR 431 918), šī 

nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 7,9 %.  Nodokļu likmes, saskaņā ar likumdošanu 

2017.gadā bija sekojošas: zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamajām ēkām un 

inženierbūvēm – 1,5 % apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības, dzīvojamām ēkām – 

0,2 % no īpašuma kadastrālās vērtības. Tāpat pašvaldībā  tika piemērotas arī 
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likumdošanā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides politiski represētajām 

personām, trūcīgajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi veido EUR 431 373, jeb 92,4% 

no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Gada plāns (EUR 431 458) šajā 

pozīcijā ir izpildījies gandrīz par 100 %, bet sākotnējais gada plāns (EUR 424 712) 

pārpildījies par 1,54 %. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļa maksājumos par zemi 

saņemts par 9 % vairāk. 

 No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem 2017.gadā, nodokļa 

maksājumi par ēkām un būvēm sastāda tikai 3,4 %, jeb EUR 16 049. Gada plāns ir 

izpildījies par 97,6  % un kas ir par 10 % mazāk ne kā bija saņemts 2016.gadā (EUR 

17 760). Nodokļa maksājumi par mājokļiem 2017.gadā sastādīja EUR 19 192, jeb 4,1 

% no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi bija par 4 % 

mazāki ne kā 2016.gadā (EUR 19 938). 

 Vislielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji Dagdas novadā ir SIA 

“MYRTILLUS”, SIA “GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA”, AS “Latvijas 

valsts meži”, SIA “PATA”, SIA “Beverīnas īpašumi” un Z/s “Tingala”, kuru kopējā 

nodoklī iemaksātā summa budžetā 2017.gadā ir EUR 66 390, jeb 14,2 % no visa iekasētā 

nodokļa.  

 Nenodokļu ieņēmumi  pašvaldības budžetā 2017.gadā sastāda EUR 89 565, kas 

veido tikai nepilnu 1% no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns tika 

izpildīts par 98,8% un salīdzinājumā ar 2016.gada ieņēmumiem (EUR 114 595) šie 

ieņēmumi samazinājušies par  24 %. Nenodokļu ieņēmumi 2017.gadā sastāv no  valsts 

nodevām (EUR 5 481), pašvaldību nodevām (EUR 985), naudas sodiem un sankcijām 

(EUR 4 143), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (EUR 6 309) kā arī ieņēmumiem no 

pašvaldības īpašumu pārdošanas (EUR 67 262).  

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  2017gadā tika saņemti EUR 656 210 

apmērā, kas sastāda 7,3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un gada plāns (EUR 

667 244) ir izpildījies par 98,4 %. Salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 679 759) šis 

ieņēmumu veids ir samazinājies par 3,4 %. Lielākie ieņēmumi sadaļā maksas 

pakalpojumi veido : maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 103 278, jeb 15,7 % no 

visiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri EUR 73 302, jeb 11,2 % no 

kopējiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem EUR 248 604, jeb 37,8 % no visiem maksas 

pakalpojumu ieņēmumiem. Šos pakalpojumus sniedz un ieņēmumus iekasē Dagdas 

novada pašvaldības iestāde – Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”. Vēl 

šajā ieņēmumu sadaļā būtiski ir ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 

116 272, jeb aptuveni 17,7 % no visiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 
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pakalpojumiem novadā. Jāpiezīmē, ka galvenie šī ieņēmuma veida iekasētāji un 

pakalpojuma sniedzēji ir novada pagastu pārvaldes, jo Dagdas pilsētā galvenos 

komunālos pakalpojumus (centralizētā siltumapgāde, ūdensvada un kanalizācijas 

pakalpojumi, māju apsaimniekošana) sniedz izveidotā pašvaldības SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība”, kas arī iekasē ieņēmumus par šiem pakalpojumiem. 

 Valsts budžeta transferti  ir lielākā Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa 

un sastāda EUR 5 155 069, jeb 57 % no kopējiem 2017.gada pamatbudžeta 

ieņēmumiem. Šī sadaļa ir izpildījusies par 100 % no plānotā (EUR 5 157 628) un, 

salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 4 877 732), saņemts par 5,7 % vairāk.  

Valsts budžeta transfertus veido:  

1) pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem,  tā 

saucamās mērķdotācijas (EUR 2 808 873), jeb 54,5 % no visiem valsts budžeta 

transfertiem, kur vislielāko īpatsvaru (EUR 1 819 195) sastāda valsts budžeta 

mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai; 

2) saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. 2017.gadā šī summa ir EUR 138 808 

jeb 2,7 % no kopējiem Valsts budžeta transfertiem. Šajā gadā kā lielākos investīciju 

projektus var minēt projektu Veselības veicināšanas jomā un vairākus projektus 

izglītības kvalitātes jomā; 

 3) saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2017.gadā 

sastāda EUR  2 206 388, jeb 43% no kopējiem valsts budžeta transfertiem, plāns (EUR 

2 206 388) tika izpildīts par  100%; 

4) pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 2016.gadā bija tikai EUR 

1 000, jeb 0,02 % no kopējiem valsts budžeta transfertiem un izpildījās par 100%. 

Jāpiezīmē, ka iepriekšējos gados galveno ieņēmumu lomu šeit veidoja papildus dotācija 

pašvaldībām, ar zemākiem ieņēmumiem, (2015.g. līdz 99% izlīdzināšanas  robežai EUR 

192 011), saskaņā ar spēka esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Tā kā ar 

2016.gadu stājās spēkā jaunais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, tad šāda veida 

dotācija vairāk nepastāv un 2017.gadā nav saņemta. 

 Pašvaldību budžetu transferti  2017.gadā saņemti EUR 134 954 apmērā un tie 

sastāda 1,5 % no kopējiem ieņēmumiem. Šajā gadā saņemto ieņēmumu apjoms ir par 

2,5% mazāks, ne kā tika saņemts 2016.gadā (EUR 138 351). Šos ieņēmums veido 

ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo norēķinu veidā 

ar citām pašvaldībām un sociālo pakalpojumu iestāžu (VSPC “Dagda”) sniegtajiem 

pakalpojumiem savstarpējo  norēķinu veidā ar citām pašvaldībām. 
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       Speciālā budžeta ieņēmumi 

 Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā sastāda EUR 362 141, kas sastāda 3,9 % 

no pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma sastāda 100 

%  un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu sastāda tikai par 0,8 % vairāk nekā 2016.gadā (EUR 

359 108). Tas izskaidrojams ar to, ka valsts budžeta finansējuma apjoms pašvaldības 

autoceļu tīkla uzturēšanai palika iepriekšējā gada līmenī un sastāda EUR 352 543. 

 Jāpiezīmē, ka speciālā budžeta ieņēmumos lielāko daļu, jeb 97,3 % sastāda tieši 

saņemtie valsts budžeta transferti pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai un tikai  2,7 % 

ieņēmumu sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi, jeb EUR 9 598. Jāpiezīmē, ka 

dabas resursu nodokļa  ieņēmumi, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies 

par 46 %. 

 

3.2 PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI 

  

 Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi  2017. gadā  sastāda  EUR  9 460 241. No 

tiem EUR 9 094 535 jeb 96 % veido pašvaldības pamatbudžeta izdevumi un EUR 

365 706 jeb 4 % pašvaldības speciālā budžeta izdevumi. Salīdzinājumā ar 2016.gadu 

(EUR 8 898 704) šī gada izdevumi ir par 6 % lielāki, bet, salīdzinājumā ar 2015.gadu 

(EUR 8 602 461) par 10 % lielāki.  

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām: 

 Lielāko budžeta izdevumu īpatsvaru atbilstoši izdevumu ekonomiskajām 

kategorijām veido izdevumi atlīdzībai, t.i. atalgojumiem un darba devēja VSAO 

iemaksām, pabalstiem un kompensācijām EUR 5 765 311, kas sastāda 63 % no visiem 

pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 99 % un salīdzinājumā ar 2016.gadu 

(5 585 745 euro) šie izdevumi ir palielinājušies par 3 %, kas saistīts ar minimālās algas 

pieaugumu no EUR 370 līdz EUR 380 no 01.01.2017. Jāpiezīmē, ka Dagdas novada 

pašvaldībā un tās iestādēs pastāvīgi tiek nodarbināti vairāk nekā 700 darbinieki t.sk. 

pedagoģiskie darbinieki novada izglītības iestādēs. 

 Otrā lielāka izdevumu sadaļa ir preces un pakalpojumi EUR 1 849 722, kas 

sastāda 20 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 98 % 

un salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 1 831 393) šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies 

par 1 %.  
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Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas sastāda 

EUR 830 444, jeb 9 % no kopējiem izdevumiem un gada plāns ir izpildījies par 99 %, 

salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 603 415), šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies par 38 

%. Tas izskaidrojams ar to, ka 2017 gadā tika pabeigta pašvaldības projekta “Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles būvniecība” realizācija, par kopējo summu vairāk nekā EUR 

500 000. Tāpat šajā gadā tika realizēts investīciju projekts “Dagdas Tautas nama 

teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” par 

kopējo summu vairāk nekā EUR 146 000.  

Ceturtā lielākā 2016.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļa ir izdevumi 

sociālajiem pabalstiem EUR 484 820, kas sastāda 5 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem, un plāns tika izpildīts par 99 %. Salīdzinot ar 2016.gadu (EUR 415 786) 

šie izdevumi ir palielinājušies par 17 %. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2017.gadā  

nedaudz palielinājās to bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 

2016.gadā tika izmaksāti EUR 93 738, tad 2017.gadā izmaksāti jau EUR 151 899 , kas 

ir par 62 % vairāk. 

Dagdas novada pašvaldības izdevumu struktūra pa ekonomiskajām 

kategorijām 2016. - 2018.gadā 
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Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām: 

Ja vērtē pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, 

tad kā katru gadu, arī 2017.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai. 

Izdevumi Izglītībai 2017.gadā sastāda EUR 4 478 572, jeb 49 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 99 % un salīdzinājumā ar 

2016.gadu (EUR 4 107 951) izdevumi ir palielinājušies par 9 %. Izdevumu pieaugums 

izskaidrojams ar to, ka ar 2017.gada 1.septembri tika palielināts atalgojums pašvaldības 

pirmsskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem, kā arī tika pabeigta pašvaldības projekta  

“Ezernieku vidusskolas sporta zāles būvniecība” realizācija. Augstais izdevumu 

īpatsvars izglītībai ir izskaidrojams ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā darbojas 13 

izglītības  iestādes t. sk. 2 vidusskolas (Dagdas vidusskola un Ezernieku vidusskola), 4 

pamatskolas (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes un Šķaunes pamatskolas), 1 sākumskola 

(Konstantinovas sākumskola), 1 speciālā skola – Aleksandrovas internātpamatskola, 

Mūzikas un mākslas skola, tā pat 2014.gadā tika izveidota Dagdas Sporta skola un vēl 

novadā darbojās 3 pirmsskolas izglītības iestādes ( PII “Saulīte” Dagdā, PII “Avotiņš” 

Andrupenē un Ezernieku PII). 2017.gadā Ezernieku PII tika veikta reorganizācija un ar 

01.septembri, tā tika pievienota Ezernieku vidusskolai. Jāpiezīmē, ka pēdējos 8 gados 

pašvaldības teritorijā netika slēgta, vai likvidēta ne viena cita izglītības iestāde, gluži 

pretēji 2014.gadā tika izveidota jauna izglītības iestāde – Dagdas Sporta skola. Tāpat 

2014.gadā divas izglītības iestādes Dagdas Mūzikas skola un Dagdas Mākslas skola tika 

apvienotas vienā izglītības iestādē – Dagdas Mūzikas un mākslas skola. 

 Atpūta, kultūra un reliģija ir otrā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldības 

pamatbudžetā un 2017.gadā izdevumi sastādīja EUR 955 019, jeb 10 % no kopējiem 

izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 98% un salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 699 132) 

šie izdevumi ir palielinājušies par 37%. Izdevumu pieaugums galvenokārt ir 

izskaidrojams virkni realizētu investīciju projektu, no kuriem lielākais ir projekts 

“Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” par kopējo summu vairāk nekā EUR 146 000.  Jāpiezīmē, ka Dagdas 

novada pašvaldībā darbojas 10 kultūras nami un 12 bibliotēkas, tāpat pie kultūras 

namiem darbojas virkne pašdarbības kolektīvu. Dagdas pilsētā darbojas arī Jauniešu 

iniciatīvu centrs. 

 Vispārējie valdības dienesti – šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti visi izdevumi 

saistīti ar pašvaldības pārvaldi, deputātu atalgojumi , administratīvie izdevumi, kredītu 

procentu maksājumi. Pašvaldībā darbojas Dagdas novada pašvaldības administrācija, 

kurā funkcionē pārvalde, juridiskā nodaļa, kanceleja, dzimtsarakstu nodaļa un tehniskā 

daļa. Vēl pašvaldībā darbojas 9 pagastu pārvaldes (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 

Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes). Kopējie izdevumi 
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Valsts pārvaldei 2017.gadā sastādīja EUR 926 538, jeb 9,7 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem un tā ir trešā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldībā. Budžeta 

plāns ir izpildījies par 97 % un salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 947 077) šie izdevumi 

ir pat nedaudz (par 2,2 %) samazinājušies. 

 Veselība  ir ceturtā lielākā izdevumu sadaļā  novadā un tā sastāda EUR 901 565, 

kas ir 9,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 99 % un 

salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 910 910) šie izdevumi ir samazinājušies par 1 %.  

Četrās novada pagastu pārvaldēs (Andrupene, Asūne, Konstantinova un Šķaune) 

darbojas pašvaldības FVP vai FAP, kuri sniedz ambulatoros pakalpojumus vietējiem 

iedzīvotājiem un saņem daļēju finansējumu no Nacionālā veselības centra. Galveno 

izdevumu īpatsvaru šajā sadaļā veido Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” 

izdevumi, kas 2017.gadā ir EUR 851 028. Šī iestāde nodrošina sociāla rakstura 

pakalpojumus (iestādē darbojas veco ļaužu pansionāts) un sniedz arī veselības aprūpes 

pakalpojumus iedzīvotājiem. 

 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir piektā lielākā izdevumu sadaļa. 

Izdevumi 2017.gadā sastāda EUR 896 840 apmērā, jeb 9,4 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 97 %. Salīdzinot ar 2016.gadu (1 032 234 

euro) izdevumi ir samazinājušies par 13 % .  

 Šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti tie izdevumi, kas ir saistīti ar pašvaldības 

komunālās sfēras uzturēšanu pagastos, kā arī viss, kas saistīts ar teritoriju labiekārtošanu 

un uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Šim mērķim Dagdā ir izveidota pašvaldības iestāde 

“Pilsētsaimniecība”, kura nodarbojas ar teritorijas labiekārtošanu pilsētā un Dagdas 

pagastā, veic dažādus kārtējos remontus pašvaldības iestādēs un rūpējas par pašvaldības 

īpašumā esošo dzīvojamo fondu.   

 Sociālā aizsardzība – izdevumi šajā sadaļā sastādīja EUR 727 64 , jeb 7,6 % no 

kopējiem 2017.gada pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 99 % un 

salīdzinot ar 2016 .gadu (EUR 654 095) izdevumi ir palielinājušies par 11 % un tam 

galvenais izskaidrojams ir tas, ka 2017.gadā  nedaudz palielinājās to bezdarbnieku 

skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā 

projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 2016.gadā tika izmaksāti EUR 93 738, tad 

2017.gadā izmaksāti jau EUR 151 899, kas ir par 62 % vairāk. Pārējiem sociālajiem 

pabalstiem 2017.gadā pašvaldībā tika izmaksāti 332 924 EUR, jeb par 3 % vairāk ne kā 

2016.gadā  (EUR 322 048). Savstarpējiem norēķiniem par novada iedzīvotajiem, kas 

izmanto citu pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 2017.gadā tika izlietoti 

19 142 euro. 

(Informācija par Sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2017.gadā pievienota šī 

Pārskata 11. Pielikumā uz 2 lp)                                                                                                                                                          
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Pašvaldībā vēl ir izdevumu sadaļas, kuras kopēja budžeta izdevumu klāstā ir 

robežās no 0,34 % līdz 0,97 %. Sadaļa Sabiedriskā kārtība un drošība  ietver sevī 

izdevumus saistītus ar bāriņtiesas uzturēšanu un 2017.gadā sastādīja EUR 92 460, jeb 

0,97 % no kopējiem izdevumiem, sadaļa Ekonomiskā darbība  ietver sevī izdevumus 

saistītus ar Tūrisma informācijas centra darbību un novada būvvaldes darbību. Kopējie 

izdevumi 2017.gadā bija  EUR 83 283, jeb 0,87 %. Salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 

86 431) šie izdevumi samazinājās par 3,6 %.  Izdevumu sadaļā Vides aizsardzība   

2017.gada izdevumi sastāda EUR 32 617 , jeb 0, 34 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem un salīdzinot ar 2016.gadu (EUR 22 861) šie izdevumi ir palielinājušies par 

43%. Pieaugums izskaidrojams ar to, ka 2017.gadā tika realizēti divi apjomīgi 

investīciju projekti, saistībā ar zivju resursu atjaunošanu novada publiskajos ezeros. 
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Lai varētu nodrošināt visus 2017.gada izdevumus, konkrētiem mērķiem tika 

ņemti vairāki aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu EUR 591 108 un 2017.gada 

gada laikā tika atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo summu EUR 436 150. 

Līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2017.gada sākumā bija  245 273 euro, bet līdzekļu 

atlikums gada beigās sastādīja 292 447 euro. 

 

2016.gads 2017.gads 2018.gads

Valsts pārvalde 947077 926538 952151

Sabiedriskā kārtība 87871 92460 92505

Ekonomiskā darbība 86342 83283 81880

Vides aizsardzība 22861 32617 23453

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

1032234 896840 936530

Veselība 910910 901565 972718

Atpūta, kultūra 699132 955019 1305661

Izglītība 4107951 4478572 3826434

Sociālā aizsardzība 654095 727641 764705
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    Speciālā budžeta izdevumi 

 Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā sastādīja EUR 365 706, kas ir 4 % no 

kopējiem Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumiem. Plāns (EUR 373 465) ir 

izpildījies par 98 % un salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 350 231) speciālā budžeta 

izdevumi ir palielinājušies par 4,4 %. Ņemot vērā to, ka speciālajā budžetā galveno 

īpatsvaru, jeb 97 %  veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu tīkla uzturēšanai 

un ar to saistītiem pasākumiem, tad jāpiezīmē, ka 2017.gadā valsts budžeta finansējums 

(mērķdotācija) pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai sastādīja EUR 352 543, kas ir 

līdzvērtīgs tam apjomam, kāds tika saņemts 2016.gadā. Speciālā budžeta līdzekļu 

atlikums 2017.gada sākumā sastādīja EUR 32 636, bet gada beigās sastādīja EUR 

23 663. 

 Vērtējot speciālā budžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, vislielāko 

īpatsvaru veido izdevumi par pakalpojumiem un precēm – EUR 275 668  jeb 78,7 % no 

visiem speciālā budžeta izdevumiem, plāns (EUR 287 935) ir izpildījies par 95,7 % . 

Otrā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi atlīdzībai EUR 41 869  jeb 12 % no kopējiem 

speciālā budžeta izdevumiem. Jāpiezīmē, ka atalgojums no autoceļu fonda līdzekļiem 

tiek maksāts 1 (vienam) ceļu meistaram un daļēji vairākiem ceļu strādniekiem. Izdevumi 

pamatkapitāla veidošanai 2017.gada sastāda EUR 32 694 jeb 9 % no visiem speciālā 

budžeta izdevumiem.  

 Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielāko izdevumu īpatsvaru speciālajā 

budžetā sastāda izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 337 749 jeb 96 

% no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā sadaļā tiek 

atspoguļoti visi izdevumi, saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. Šajā sadaļā 

gada plāns ir izpildījies par 95 %. 

 Autoceļu fonda finansējuma sadalījums pa pašvaldības teritoriālajām vienībām 

(pārvaldēm) katru gadu tiek apstiprināts ar atsevišķu domes lēmumu, pamatojoties uz 

domē apstiprinātajiem autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma noteikumiem.  
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4. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā 

valsts budžeta likumā paredzētajiem mērķiem. Pašvaldības parāda saistības, kurām 

iestājies atmaksas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parāda 

saistībām, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada 

pamatbudžeta ieņēmumiem, neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF. 

 Dagdas novada pašvaldības kopējais saistību apjoms uz 2017.gada sākumu 

sastāda EUR 3 309 184, bet uz 2017.gada beigām -  EUR 3 589 056.  No kopējām 

pašvaldības saistībām aizņēmumi sastāda  EUR 3 542 182 jeb 99%, bet galvojumi EUR 

46 874 jeb 1%.  

Dagdas novada pašvaldības saistību īpatsvars budžetā 2017.gada sākumā sastāda 

7,86 %, bet 2017. gada beigās 7,58 % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 

un iemaksām PFIF, kas sastāda EUR 6 186 199.  

 

4.1. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI 

 

Uz 2017.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējos gados 

saņemto aizņēmumu atmaksu saskaņā ar 36 aizdevuma līgumiem, kas noslēgti 2004.-

2016.gadā, par kopējo atlikušo summu EUR 2 831 586.  

2017.gada laikā pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi vēl 4 (četrus) Aizdevuma 

līgumus par kopējo summu EUR 277 400 (2016.gadā - EUR 638 400), no kuriem 

aizvadītajā – 2017. gadā izlietoti EUR 215 900,-, bet kopējais aizņēmumu palielinājums 

sastāda EUR 591 108, jo 2017.gadā izlietots aizņēmums Ezernieku vidusskolas sporta 

zāles būvniecībai EUR 375 208 apmērā, saskaņā ar 2016.gadā noslēgto aizdevuma 

līgumu. 
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                 Pašvaldības noslēgtie aizdevuma līgumi 2017.gadā, EUR 

 

Nr. 

 

Aizdevuma izlietošanas mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums – 

atmaksas 

termiņš 

Līguma 

summa 

(EUR) 

2017.gadā 

saņemtā 

summa 

 

1. 

ELFLA projekta “Dagdas Tautas 

nama teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 

un sasniedzamībai” īstenošanai 

 

21.07.2017.                      

līdz 

20.07.2027. 

 

146 400 

 

146 400 

 

2. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta 

(Nr.LLI-151) “Relaksējoši attīstošās 

vides izveide Latvijas un Lietuvas 

bērniem ar attīstības traucējumiem, 

dzīves kvalitātes uzlabošanai” 

būvniecības darbu īstenošanai 

 

07.09.2017.            

līdz 

20.08.2020. 

 

50 000 

 

50 000 

 

3. 

Izglītības iestāžu investīciju projektu 

“Apkures katla nomaiņa un apkures 

sistēmas remontam Asūnes 

pamatskolā” un “Dagdas vidusskolas 

apkures sistēmas pārbūve” 

īstenošanai 

 

07.09.2017.            

līdz 

20.08.2020. 

 

19 500 

 

19 500 

 

4. 

 ELFLA projekta “VSPC “Dagda” 

teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto 

stāvlaukumu” īstenošanai 

 

18.12.2017.            

līdz 

20.12.2021. 

 

61 500 

 

0 

 

KOPĀ: 277 400 215 900 

 Visi iepriekš minētie projekti, kuru vajadzībām tika ņemti aizņēmumi, 2017.gada 

laikā  tika veiksmīgi realizēti, izņemot ELFLA projektu “VSPC “Dagda” teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto 

stāvlaukumu”, kura realizācija tika pagarināta līdz 2018.gada 1.novembrim, sakarā ar 

to, ka  iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais pretendents (uzņēmējs) savlaicīgi 

nenoslēdza būvdarbu līgumu un būvdarbu līguma slēgšanas tiesības tika piedāvātas 

nākamajam Pretendentam. 

Uz pārskata gada beigām – 31.12.2017. Dagdas novada pašvaldības neatmaksāto 

aizņēmumu atlikums ir palielinājies par EUR 149 549 un sastāda EUR 2 981 135, jo 

2017.gadā saņemti aizdevumi EUR 591 108, bet atmaksāti aizdevumi EUR 441 559 
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apmērā. Izdevumi aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas apmaksai sastāda EUR 

9 752,  kas ir par 3 062 EUR  mazāk nekā 2016.gadā (EUR 12 814), jo samazinās 

aizdevumu procenti iepriekšējos gados noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem ar Valsts 

kasi un Vides investīciju fondam atmaksājamā pamatsumma. 2017.gadā beidzies 

atmaksas termiņš vienam  2007. gadā noslēgtajiem Aizdevuma līgumam ar Valsts kasi.  
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 Pēc aizņēmuma izlietošanas mērķa un atlikušās summas uz 01.01.2017. visvairāk 

aizņēmumu izlietoti ūdenssaimniecības sakārtošanai Dagdas pilsētā un pagastos – 8 

līgumi par kopējo atlikušo summu EUR 761 724, kas sastāda 27% no visiem 

aizdevumiem, ieskaitot SIA “Dagdas komunālās saimniecības” pamatkapitāla 

palielināšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai (līdzfinansējuma nodrošināšanai). 

Novada kultūras iestāžu un objektu sakārtošanai t.sk. jauna saietu nama būvniecībai 

Ezerniekos atlikušo aizņēmumu summa sastāda EUR 492 056 jeb 17 % (4 līgumi); 

nedaudz mazāk – EUR 486 117 jeb 17% izglītības iestāžu investīciju projektu 

realizācijai (8 līgumi);  EUR 351 280 jeb 13 % siltumapgādes sistēmu sakārtošanai un 

katlu māju rekonstrukcijai (4 līgumi); EUR 350 359 transporta iegādei t.sk. pasažieru 

mikroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai (7 līgumi); EUR 291 661 

jeb 10 % autoceļu sakārtošanai t.sk. tilta rekonstrukcijai (3 līgumi); EUR 77 460,- jeb 3 

% veselības aprūpes pieejamības  nodrošināšanai – rentgena iekārtas iegādei pašvaldības 

iestādei VSPC “Dagda” (1 līgums), EUR 20 927,- jeb 1 %, nekustamā īpašuma iegādei 

(1 līgums). 

(Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem, to summām un 

atlikumiem pārskata gada sākumā un beigās apkopota šī pārskata 6.Pielikumā “Pārskats par 

pašvaldības aizņēmumiem 2017.gadā, EUR” uz 7 lpp.) 

Ūdenssaimnie
cība
27%

Siltumapgāde
13%

Izglītība 
17%

Kultūra
17%

Veselība
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Autoceļi
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1%

Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu 

struktūra pēc izlietošanas mērķa un atlikušās 

summas 2017.gada sākumā
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4.2. PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI 

2017.  gadā   Dagdas  novada  pašvaldība  nav  sniegusi  jaunus  galvojumus. 

2009. un 2014.gadā pašvaldība sniegusi 2 galvojumus SIA "Dagdas komunālā 

saimniecība" ūdenssaimniecības projekta realizācijas nodrošināšanai par kopējo summu 

EUR 282 090,-  un 13 galvojumus  fiziskām personām studiju aizdevumu saņemšanai 

(2004.-2011.gadā) par kopējo summu EUR 23 342, kas kopā sastāda EUR 305 432. 

Uz 2017.gada 1.janvāri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas atlikums 

sastāda EUR 43 561, bet pārskata gada beigās (31.12.2017.) – EUR 25 893, kas ir par 

EUR 17 668 mazāk nekā gada sākumā.  

 

Galvotās aizņēmuma summas samazinājums saistīts ar to, ka 2017.gadā SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” atmaksāja 2009.gadā saņemto aizdevumu 

ūdenssaimniecības projekta realizācijai EUR 11 016 apmērā saskaņā ar aizdevuma 

atmaksas grafiku un pirms termiņa pilnā apmērā atmaksāja Valsts kasei 2014.gadā 

saņemtā aizdevuma atlikušo summu EUR 4 671 apmērā, bet fiziskās personas 

atmaksājušas studiju aizdevumus par kopējo summu EUR 1 981 t.sk. dzēsušas studiju 

aizdevumus pirms termiņa. 

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Galvojumu līgumiem, to summām un 

atlikumiem pārskata gada sākumā un beigās apkopota šī pārskata 7.Pielikumā “Pārskats par 

pašvaldības galvojumiem 2017.gadā, EUR ” uz 1 lpp. 
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5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 

 

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot 

pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī 

ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

5.1. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU  KAPITĀLĀ 

Dagdas novada pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība”, kas nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas, 

siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas pilsētā un 

ūdensapgādes pakalpojumus Dagdas pagastā, kā arī sniedz citus pakalpojumus -

traktortehnikas, ekskavatora, santehniķa, metinātāja, elektriķa, dūmvadu tīrīšanas, 

ūdens skaitītāju uzstādīšanas, nomaiņas u.c. pakalpojumus.  

2017. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar peļņu 

EUR 12 443 apmērā, bet iepriekšējo, 2016.gadu,  ar  peļņu EUR 9 298 apmērā. 

 Uz 2017.gada sākumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pašu kapitāls 

sastādīja EUR 681 446 un, salīdzinot ar 2016.gada sākumu, sabiedrības pašu kapitāls ir 

pieaudzis par EUR 27 312. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā 2017. 

pārskata gada beigās pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība 

radniecīgo kapitālsabiedrības kapitālā ir palielinājusies par EUR  12 443, ko sastāda 

2017. pārskata gada peļņa. Līdz ar to uz  pārskata gada beigām Dagdas novada 

pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi  SIA  "Dagdas  komunālā  saimniecība"  kapitālā 

sastāda EUR 693 889, ar pašvaldības līdzdalību - 100 %.  

        5.1. tabula: Pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2016. 

 

Pārvērtēts

2016.gadā 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2017. 

 

Pārvērtēts

2017.gadā 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2017. 

SIA “Dagdas 

komunālā 

saimniecība”, 
Reģ.Nr.45903000289 

 

 

654 134 

 

27 312 

 

681 446 

 

12 443 

 

693 889 

 

Informācija par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbību 2017.gadā apkopota šī 

pārskata 9.nodaļā. 
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6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā vai lietošanā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un uzņēmumus, kas 

nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus - pārvaldes 

iestādes, sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un citas iestādes.  

To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai,  

pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai  likumā noteiktajā kārtībā to iznomājot vai atsavinot.  

 

2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, 2016.gadu, pamatlīdzekļu kopsumma 

pašvaldības bilancē samazinājusies par EUR 267 900 un uz 31.12.2017.  sastāda  EUR 

15 801 127  (uz 01.01.2017. – EUR 16 069 027).  

Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2017.gadā: 

 

 

Nr. 

 

Pamatlīdzekļi 

Uz 

01.01.2017. 

Uz 

31.12.2017. 

Izmaiņas 

2017.gadā 

               

1. 

                                                     

Zeme, ēkas, būves 
 

 22 211 026 

 

23 039 586 

 

+ 828 560 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
 

226 536 

                

226 536 

 

0 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 3 490 075 3 567 034 +76 959 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
                                       

348 868 

 

204 887 

 

+143 981 

5. Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības nekustamie īpašumi 
490 674         490 674 0 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 83 084                                208 467 +125 383 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
                                   

9 400 

 

0 

 

_- 9 400 

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 

nolietojums (-) 
                              

(10 790 636) 

 

(11 936 057) 

                               

(1 145 421) 

                                              

Pamatlīdzekļi kopā: 
 

16 069 027 

 

15 801 127 

 

-267 900 

 

2017.gadā par EUR 828 560 ir palielinājusies bilances posteņa “Zeme, ēkas un 

būves” vērtība, kas saistīts ar sekojošu projektu īstenošanu: 
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➢ Ezernieku  vidusskolas  sporta  zāles   būvniecība  par kopējo summu 

EUR 506 467; 

➢ bruģakmens seguma izbūve Dagdas Tautas nama apbraucamajam ceļam, 

stāvlaukumiem un gājēju celiņam no Alejas ielas līdz Brīvības ielai 

projekta “Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros par kopējo summu 

EUR 158 280. 

Informācija par pašvaldības zemi: 

Dagdas novada pašvaldības bilancē iekļautas 2 941 zemes vienības ar kopējo 

platību 7 321,0829 ha, bet saskaņā ar NĪVKIS datiem – 7 326,8712 ha, kas ir par 5,6983 

ha vairāk. Konstatētās nesakritības saistītas ar to, ka atsevišķas personas, kas noslēgušas 

Pirkuma līgumus ar pašvaldību nav reģistrējuši savas īpašumtiesības Zemesgrāmatā, ka 

arī konstatētas Valsts zemes dienesta kļūdas, kas tiks labotas 2018.gadā. 

Informācija par pašvaldības mežaudzēm: 

 

Dagdas novada pašvaldība uz 31.12.2017. ir veikusi 110 mežaudžu salīdzināšanu 

ar Valsts meža dienesta datiem. Pašvaldības bilancē ir iegrāmatotas inventarizētās 

mežaudzes 759,35 ha platībā, bet pēc Valsts meža dienesta datiem 759,56 ha, kas ir par 

0.21 ha vairāk nekā pašvaldības bilancē. Saistībā ar konstatēto neatbilstību tiks veikta 

grāmatvedības datu precizēšana atbilstoši Valsts meža dienesta datiem. Pašvaldībā 

plānota mežaudžu inventarizācija  no 2019. – 2029. gadam. 

Informācija par pašvaldības ēkām:  

Uz 31.12.2016. liela daļa pašvaldības nekustamo īpašumu, galvenokārt, budžeta 

līdzekļu trūkuma dēļ (maksa par zemes robežu plānu izstrādi, ēku, būvju inventarizācijas 

lietu izgatavošanu) nav reģistrēti zemesgrāmatā.  

Uz pārskata gada beigām pašvaldības bilancē ir iekļautas 363 ēkas (2016.gadā - 

361 ēka) t.sk. 157 dzīvokļi, 164 nedzīvojamās ēkas, 16 dzīvojamās ēkas, 26 pārējie 

nekustamie īpašumi  no kurām tikai 212 ēkām jeb 58,4 % ēku ir nostiprinātas 

īpašumtiesības zemesgrāmatā. 

Ēku un būvju skaits pašvaldības bilancē 2017.gadā 

 

 

Nr. 

 

Ēkas, būves veids 

Iekļauts bilancē 

2016.gadā               

(gab.) 

Iekļauts bilancē 

2017.gadā               

(gab.) 

Reģistrēts 

Zemesgrāmatā 

(skaits) 

1. Dzīvoklis 146 157 49  
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2. Dzīvojamā ēka 27 16 12 

3. Nedzīvojamā ēka 173 164 136 

4. Pārējais nekustamais 

īpašums 

15 26 15  

 KOPĀ: 361 363 212 

Pašvaldības budžetā iespēju robežās katru gadu tiek plānoti līdzekļi nekustamo 

īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā. Pirmām kārtām tiek reģistrēti īpašumi, kuros 

pašvaldība plāno ieguldīt un piesaistīt papildus līdzekļus realizējot projektus, kā arī 

īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai (ir saņemti atsavināšanas ierosinājumi), ja tie 

nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai. 

 

Informācija par pašvaldības ceļiem: 

 

Ceļu inventarizācija ir veikta uz 31.12.2017. Pēc grāmatvedības datiem Dagdas 

novada pašvaldībā kopējais ceļu un ielu garums ir 509,228 km, bet pēc Ceļu reģistra 

datiem - 508,3 km.  Konstatēta starpība 0,928 km, kas tiks precizēta 2018.gadā.  

Dagdas novada pašvaldības ceļi atrodas uz zemes, kura pieder citiem īpašniekiem 

94,034 km garumā. Ceļi ir uzskaitīti pašvaldības bilancē un noslēgti 336 patapinājuma 

līgumi par braucamo ceļu bezatlīdzības lietošanu. 

 

Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem: 

 

Uz 2017.gada 31.decembri pašvaldība ir iznomājusi (izīrējusi) nekustamo īpašumu 

un noslēgusi 1 747 līgumus t.sk.: 

• 176 dzīvokļu īres līgumi 8 710.56 m2 kopplatībā; 

• 34 nomas līgumi komercdarbībai 1917.94 m2 kopplatībā; 

• 93 nomas līgumi par zemi dzīvojamo māju uzturēšanai un saimnieciskai darbībai 

43,3871 ha kopplatībā; 

• 730 nomas līgumi par kultivēto zemi 2 808.8752 ha kopplatībā; 

• 710 nomas līgumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2 312,5433 ha 

kopplatībā; 

• 2 nomas līgums par inženierbūvēm; 

• 2 nomas līgums par pārējo nekustamo īpašumu 1 134.92 m2 kopplatībā. 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība: 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības posteņa vērtība 

2017.gada sākumā sastāda EUR 204 887, ko sastāda katlu mājas Mičurina iela 12A 



 

 

43 

veiktie būvdarbi 2015. un 2016.gadā.  Inventarizācijas komisija konstatēja, ka, atbilstoši 

grāmatvedības rīcībā esošajiem noslēgtajiem līgumiem un aktiem par izpildītajiem 

darbiem, rekonstrukcijas darbi ir veikti pilnā apmērā - demontēti vecie apkures katli un 

uzstādīti 2 jauni apkures katli un iekārtas, kā arī papildus dūmvads. Pašvaldība ir veikusi 

norēķinus par izpildītajiem darbiem pilnā apjomā, taču objekts nav nodots ekspluatācija, 

jo tiek veikta projekta tehniska ekspertīze un dokumentācijas precizēšana. Katlu māju 

pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem plānots nodot ekspluatācija 2018.gada maijā. 

2017.gada laikā minētā bilances posteņa vērtība palielinājās par EUR 143 981 un 

2017.gada beigās sastāda EUR 348 868. 

 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi: 

 

2017.gadā ir palielinājusies arī bilances posteņa “Bioloģiskie un pazemes aktīvi” 

vērtība  no EUR 83 084 2017.gada sākumā līdz EUR 208 467 2017.gada beigās. 

Palielinājums saistīts ar pašvaldības bilancē uzņemto Noviku karjeru  (smilts-grants un 

smilts atradne “Oskari”), kas atrodas Konstantinovas pagastā ar 65.413 tūkst. m3 smilts-

grants un 142.5 tūkst.m3 smilts krāju. Saskaņā ar SIA “VCG ekspertu grupa” 

novērtējumu pašvaldības bilancē uzņemtā karjera vērtība sastāda EUR 124 596 no 

kopējā palielinājuma EUR 125 383.  
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS 

PROJEKTOS 

 

7.1 PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI  

Aizvadītajā – 2017. gadā, pašvaldība turpināja iepriekšējos gados uzsākto 

projektu realizāciju, kā arī uzsāka jaunu projektu īstenošanu un sagatavošanu. 2017.gadā 

realizēti 15 projekti par kopējo summu EUR 1 311 676,39, piesaistot Publisko 

finansējumu EUR 1 056 069,43 apmērā. 

2017.gadā realizēto projektu summa ir ievērojami lielāka par iepriekšējā, 2016. 

gadā realizēto projektu summu, jo turpinās  2014. – 2020. gada Eiropas Savienības 

finanšu plānošanas periods, kura ietvaros ir uzsākta projektu realizēšana Dagdas novada 

pašvaldībā, piesaistot finansējumu gan no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, gan no citiem fondiem. 

          7.1.tabula: Pašvaldības realizētie projekti 2017.gadā un to finansēšanas avoti 

Nr. Projekta nosaukums,                                     

fonda nosaukums, atbalsta institūcija,                              

(projekta īstenošanas laiks) 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

t.sk. Publiskais 

finansējums 

EUR, (%) 

t.sk. 

Pašvaldības 

finansējums 

EUR, (%) 

1. 

 

"Zivju resursu pavairošana 

Dagdas novada ezeros"

 
Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

6 606,60 

 

 

5 979,87 

 

 

626,73 

2. 

 

"Zivju resursu pavairošana 

Dagdas novada Ežezerā"

  
Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

5 423,22 

 

 

4 826,67 

 

 

596,55 
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3. 

 

"Latviešu komponistu veltījumi 

Latvijas simtgadei"

 

VKKF 

 

 

 

2 200,00 

 

 

1 000,00 

 

 

1 200,00 

 

4. 

 

"Par tīru un sakoptu Dagdas 

novadu!" 

  
 

 

5 616,52 

 

4 736,52 

 

880,00 

 

 

5. 

 

 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei 
Dagdas novadā” 

VIENOŠANĀS Nr.9.2.4.2/16/I/020 

27.03.2017.-31.12.2019. 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

100 795,00 

 

 

98 834,85 

 

 

1 960,15 

 

6. 

 

 
"PROTI un DARI" 

( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

9 012,95 

saņemts 2017.g. 

 

9 012,95 

- 

 

7. 

 

"Dagdas Tautas nama teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

158 279,59 

 

 

 

 

 

 

45 000 

 

 

113 279,59 



 

 

46 

 

8. 

 

 

VSPC "Dagda" teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto 

stāvlaukumu 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

  

 

 

71 938,86 

 

 

 

 

 

43 347,10 

 

 

28 591,76 

 

9. 

 

"Florbola aprīkojuma iegāde 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai Dagdas novadā" 

 

 

 

5 200,00 

 

 

4 680,00 

 

 

520,00 

 

 

 

10. 

 

"Brīvdabas trenažieru 

izvietošana Dagdas pilsētā 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

12 453,53 

 

 

 

 

 

8 703,90 

 

 

3 749,63 

 

11. 

 

"Āra klases izveidošana Dagdā, 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

10 793,48 

 

 

 

 

5 022,61 

 

 

5 770,87 

 

12. 

 

"Latgales kultūrvēsturiskā 

mantojuma popularizēšana un 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana , iegādājoties senos 

Latgales tērpus" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

10 870,00 

 

8 140,50 

 

 

 

 

 

2 729,50 
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13. 

 

"Kapličas būvniecība Andzeļu 

ciemā rituālo pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

39 786,00 

 

 

 

 

33 615,90 

 

6 170,10 

 

14. 

 

"Latviešu tautas tērpu iegāde 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

12 513,34 

 

 

9 000,00 

 

 

3 513,34 

15. 

 

"Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve" 
( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

860 187,30 

 

 

 

774 168,56 

 

86 018,73 

  

KOPĀ: 

 

1311676,39 

(100%) 

 

1056069,43 

(81%) 

 

255 606.96 

(19%) 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, 2017.gadā 

piesaistīto investīciju apjoms ir ievērojami palielinājies, kas saistīts ar to, ka ir uzsākta 

aktīva 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu atlase, līdz ar to arī projektu 

sagatavošana, iesniegšana un to īstenošana. 

 

 

7.2. PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE PROJEKTI 

 

 Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu 

uzlabošanā, pašvaldība jau 3.gadu rīko projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”. 

“Sabiedrība ar dvēseli 2017” projektu finansēšanai tika novirzīti līdzekļi EUR 5 000,- 

apmērā. Izvērtējot saņemtos 16 projektu pieteikumus, tika atbalstīti 11 projekti un to 

realizācijai piešķirts finansējums EUR 5 000,- apmērā. 
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             Pašvaldības atbalstītie projekti “Sabiedrība ar dvēseli” 2017.gadā 

 

Projekta 

Nr. 

Projekta nosaukums Piešķirtais 

finansējums 

Projekta grupa 

1. Zeļļu kapsētas atjaunošana”  499,25 € Kapu "Zeļļi" apmeklētāji 

2. “Muižnieku kapu teritorijas labiekārtošana 

Šķaunes pagastā Dagdas novadā” 

500,00 € Šķaunes pagasta 

Muižnieku ciemata 

iedzīvotāji 

3. “Kapličas atjaunošana Bricu kapos 

Šķaunes pagastā Dagdas novadā”  

500,00 € Bricu kapu piederīgie 

4. “Mēs par sakoptu pagastu!” 465,00 € Nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa "Zaļie draugi" 

5. “Atpūta dvēselei-turpinājums” 500,00 € Jauniešu biedrība 
"DEVA" 

6. “Mēs savai pilsētai” 480,52 € Projekta grupa "Skola - 

mūsu mājas" 

7. “Sporta un atpūtas laukuma 

labiekārtošana Andzeļu ciemā” 

500,00 € Biedrība "OrhidejasS" 

8. “Teritorijas labiekārtošana Andzeļu ciemā 
pie Sv. Jāna Kristītāja baznīcas” 

500,00 € Iedzīvotaju grupa 
"Labie cilvēki" 

9. “Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 30 mājas 
lieveņu un iekšpagalma sakārtošana” 

500,00 € Alejas ielas 30 
iedzīvotāji 

10. “Ar mīlestību pret dabu!” 490,00 € Nereģistrēta iedzīvotāju 

grupa "Kastanis" 

    4 934,77 €   
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8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU 

INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBU 

 

2017.gadā Dagdas novada pašvaldība informēja iedzīvotājus par aktualitātēm 

Dagdas novadā izmantojot vairākus komunikācijas kanālus. Pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Dagdas Novada Ziņas” tika atspoguļoti un skaidroti pašvaldības lēmumi, 

īstenotie projekti, aktualitātes kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā, sociālajā un 

citās jomās. Izdevums samazināja savu tirāžu (no 3500 uz 3100),  bet saglabāja 

periodiskumu un apjomu.  

2017. gadā Dagdas novada mājaslapa www.dagda.lv tika apmeklēta 49 816 

reizes. No datora mājaslapa tika apmeklēta 72,42 %, bet no telefoniem un 

planšetdatoriem – 27,58% gadījumu.  2017. gadā tika izstrādāta mājaslapas mobilā 

versija, lai apmeklētājiem tā būtu ērtāk pārskatāma un lietojama.    

Pašvaldības bezmaksas informatīvais drukātais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” 

2017. gadā iznāca 12 reizes – vienu reizi mēnesī. “Dagdas Novada Ziņas” mērķis ir 

informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un pašvaldības 

izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, 

aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem. Pašvaldības informatīvais izdevums 

galvenokārt lasa vecāka gadu gājuma iedzīvotāji, jo viņi neizmanto internetu. Arī 

iedzīvotāji var piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot sev aktuālus rakstu tematus vai 

jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt atbildes. Izdevuma elektroniskā versija ir pieejama 

www.dagda.lv sadaļā Pašvaldība/”Dagdas Novada Ziņas”. 

Aktīva darbošanās notiek arī sociālajos tīklos – portālā Facebook un Twitter, kas 

ir nozīmīgs informācijas avots tiem iedzīvotājiem, kuri lieto internetu. Komunikācija 

portālā Facebook ir sevi attaisnojusi, ko norāda ar ziņām dalījušos personu skaits. Šis 

komunikācijas veids nodrošina iespēju ziņas paust operatīvi.  

Dagdas novada pašvaldībai ir profili www.draugiem.lv, tomēr šeit statistika krīt, 

jo, mērķgrupas izvēlas citus sociālos tīklus.  Sociālajos tīklos publicētā informācija 

sniedz iespēju cilvēkiem, kas izmanto šos portālus, vairāk uzzināt par notiekošo Dagdas 

http://www.draugiem.lv/
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novadā. Izmantojot sociālos tīklus, informāciju izmanto lielāks cilvēku skaita. Ne tikai 

vietējie iedzīvotāji apmeklē pašvaldības sociālos tīklus, bet skatās arī Vācijā, Anglijā, 

Amerikā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā, Īrijā u.c. valstīs. Tā kā novada mājas lapā nav 

komentēšanas iespēju, tad iedzīvotāji var izmantot sociālos tīklus sava viedokļa 

izteikšanai vai jautājumu uzdošanai. 

Informācija par  aktualitātēm Dagdas novadā tiek sniegta Latgales un Latvijas 

masu informācijas līdzekļiem – laikrakstiem, žurnāliem, radio stacijām, interneta 

portāliem, televīzijām un ziņu aģentūrām. 2017.gadā turpinājās sadarbība ar 

iepriekšējiem informācijas apmaiņas sadarbības partneriem un tika piesaistīti jauni. 

Arvien populārākas kļūst interneta vietnes, kuras pārpublicē informāciju no pašvaldības 

mājaslapas. 

Pagājušajā gadā, tāpat kā iepriekš, notika sadarbība ar Latgales reģionālo 

televīziju. Latgales reģionālā televīzija vidēji mēnesī veido 2 sižetus par notikumiem 

novadā. 

2017.gadā tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju ieteikumus ko un 

kādā veidā var uzlabot vai ieviest mūsu novadā; sadarbībā ar SIA “Clean R” veica 

iedzīvotāju anketēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem 

pakalpojumiem;  noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par drošību un sabiedrisko kārtību 

Dagdas novadā. Līdz ar to pašvaldībai bija iespēja uzzināt ne tikai atbildes uz aptaujas 

jautājumiem, bet uzzināt iedzīvotāju viedokli par konkrēto tēmu un arī saņemt 

ierosinājumus un jaunas idejas. 
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9. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

 

9.1. SIA “DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir vienīgā pašvaldības kapitālsabiedrība, 

kurā visas kapitāla daļas pieder Dagdas novada pašvaldībai.  

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, 

asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie 

komercpakalpojumi, kas galvenokārt sastāv no autoceļu attīrīšanas no sniega, transporta 

pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonentu 

pieslēgumiem ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, būvtehnikas nomas u.c.  

  Kapitālsabiedrības sniegtie pamatpakalpojumi  un to izcenojumi 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena EUR           

bez PVN 

Cena EUR ar PVN 

Fiziskām 

personām 

Juridiskām 

personām 

1. Ūdensapgāde m3 0,81 0,98 0,98 

2. Kanalizācija m3 1,48 1,79 1,79 

3. Siltumapgāde Mwh 57,56 64,47 69,65 

4. Dzīvojamo māju 

apsaimniekošana 

m2/mēnesī 0,21 – 0,24 0.25-0.29 0.25-0.29 

5. Asenizācijas 

pakalpojumi 

m3 8.71 10,54 10,54 

2017. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar peļņu 

EUR 12 443 apmērā, bet 2016.gadu – ar peļņu EUR 9 298 apmērā, savukārt iepriekšējos 

gados sabiedrība strādāja  ar zaudējumiem (2015.gadā – EUR 19 873).    2017.gadā 

sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 452 313,   kas  ir  par  EUR 13 854 jeb 3,2 

% vairāk nekā 2016.gadā – EUR 438 459. Vidējais darbinieku skaits SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” 2017.gadā sastādīja 25, 2016.gadā – 28, bet 2015.gadā – 30 

darbinieki. 
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SIA “Dagdas komunālā saimniecība peļņas un zaudējumu aprēķins” 

 

Nr. Rādītājs 2016.gads, 

(EUR) 

2017.gads, 

(EUR) 

1. Neto apgrozījums 438 459 452 313 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (458 726) (471 160) 

3. Bruto peļņa vai zaudējums (20 267) (18 847) 

4. Administrācijas izmaksas (70 128) (74 517) 

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 115 026 120 358 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (13 489) (13 490) 

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi 48 9 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1 892) (1 070) 

9. Peļņa vai zaudējums pirms ārkārtas posteņiem 

un nodokļiem 

9 298 12 443 

10. Peļņa vai zaudējums pirms nodokļiem 9 298 12 443 

11. Pārskata gada peļņa vai zaudējums 9 298 12 443 

 

 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nozaru darbības rādītāji 2017.gadā: 

➢ Ūdensapgāde – mīnus EUR 5 310 (2016.gadā – mīnus 10 023); 

➢ Kanalizācijas pakalpojumi – mīnus EUR 9 427 (2016.gadā – mīnus 7 186 ); 

➢ Siltumapgāde – EUR 4 302 (2016.gadā – 16 776); 

➢ Asenizācija – EUR 694 (2016.gadā – mīnus 1 090); 

➢ Dzīvojamo māju apsaimniekošana – EUR 15 228 (2016.gadā – 2 371); 

➢ Komercpakalpojumi – EUR 9 545 (2016.gadā – 8 450). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 



l.Pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NovAne paSv.tr.olna

Alejas iela4, Dagda, Dagdas novads, LY-5674;t h.65681434; fakss 65681710;

LEMUMS

Dagdd 2018.gada26 jnllj-a
(protokols Nr. 9)

10.$
Par Dagdas novada pasvaldtbas publisko piirskatu par 20l7.gadu

/Zir,to L Tuki i a ; V. Stikut s, R. Nip ers, R. Azins, A. G eki i s /

Iepazinusies ar Dagdas novada pa5valdrbas publisko ptuskatu par 2O17.gadu un
pamatojoties uz likuma "Par pa5valdibam" 2l.parfia pirmas dafas 2.punktu w 72.parfii,
likuma ,,Par budZetu un finan5u vadlbu" L4.parfia tre5o dafu, ka an Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 ,,Noteikumipar gadapubliskajiem parskatiem",
atkldti balsojot: ,,p?r" - 7 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesr,ta, A.GZibovskis, I.Giibovska, A.Viikurs,
s.viikure),,,prot" - | (R.Nipers), ,,atturas" - 5 (v.Nipere, J.Kavuns, A.plotka, v.stikuts,
P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprinat Dagdas novada pasvaldrbas publisko parskatu par 2017 .gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada pa5valdrbas publisko parskatu par 2017.gadu var iepaz-rties

Dagdas novada pa5valdrbd un tas bibliotekds.
3. Pdrskatu publicet Dagdas novada pa5valdrbas mdjas lapa - www.dagda.lv un nosut-rt

elektroniska'veida pilnu parskata tekstu Vides aizsardztbar .n ."gionalas attTst-rbas
ministrijai publice5anai tas majas lapa interneta.

W, A.Tr[lis
Dagdas novada

Wffi



2.Pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NovAoe paSvar.olra

Alej as iela 4, D agda, Dagdas novads, LY -5 67 4; tdk. 65 68 | 434; fakss 65 6 8 1 7 1 0;

e-pasts: dome@dagda.lv

LEMUMS

Dagdd 2018.gada 20jflnija
(protokols Nr. 8)

2.S
Par Dagdas novada pa5valdibas 2017.gada pErskatu

/Ziqto A.Kolia/

Sakard ar Dagdas novada pa5valdibas finansialas darbrbas gada parskata par
2\l7.gadtt sastadl5anas darba pabeigSanu, iepazinusies ar ztlritata revidenta zir,rojumu,

saska4a ar likuma "Par pa5valdibam" 2l.panta pirmas dalas 2)punktu un likumu "Par
paSvaldrbu budZetiem",
atklati balsojot: ,,par" - 8 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesrya, A.Giibovskis, I.Giibovska, V.Krumir,ti,
A.Yiikurs, S.Viikure), ,,pret" - nav, ,,atturas" - 7 (Y Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstipriniit Dagdas novada palvaldlbas 2017.gada piirskatu ar bilanci pec

paSvaldrbas finansiala stavokla uz2017.gada 3l.decembri - EUR 17 381 718 (septirytpadsmit

milioni trTs simti astoqtdesmit viens tukstotis septir,ti simti astorlpadsmit euro).

A.Tr0lis
Dagdas novada

I



3.PIELIKUMS                                                                             
SIA “Nexia Audit Advice” 

Licence Nr. 134 

Reģ.Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050,  

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@auditadvice.lv 

auditadvice.lv 

 

SIA “Nexia Audit Advice” is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the 

member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia 

International network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of 

its members. 

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided. 

The trademarks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. 

References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate. 

For more information, visit www.nexia.com. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. DNP-17-28/RZ 

 
 
Dagdas novada domei 

Esam veikuši Dagdas novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā ietvertā 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – 
Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”  minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr. 1  "Bilance",  

• 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 
veidlapa Nr. 4-3,  

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – 
veidlapa Nr. 4-1, 

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 
15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

• grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

• konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu 
pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās 
pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par Dagdas novada Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un 
par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas 
noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

http://www.nexia.com/
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Atzinuma pamatojums 

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā 
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu 
standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk 
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) 
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs 
esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos 
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu 
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts 
mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu 
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  
finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un 
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par 
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 
mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, 
par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu 
pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
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Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par 
konsolidēto finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas 
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 
konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas 
neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju 
turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar 
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien 
vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas 
alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā 
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 
nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu 
ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā 
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, 
ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par 
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt 
krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam 
revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas 
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks 
atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas 
kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu 
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu 
vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu 
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 

attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 
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• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, 
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 
līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē 
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 
atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības 
konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 
pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, 
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 
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I{EATKARIGU REVIDEIITU ZINOJUMS

SlA "Dagdas komunElS saimnieciba",
reo. Nr. 45903000289
dalibniekam

Mosu atzinums par finaniu peEkatu

Esam veikusi SIA "Dagdas komunAlA saimnieciba" Csabiedribal pievienotaj6 gada perskatii ietvert5 finaniu
Frskata no 3. lidz 18. lapai reviziju. Pievienotais finaniu p5rskats ietver:

. bilanci 20t7.9ada 31. decembri,

. pelDas vai zaudejumu apr€kinu par gadu, kas nosl€dzes 2017. gada 31. decembri, ke ari

. flnansu peBkata pielikumu, kas iewer nozimigu gramatvedrbas uzskaites principu kopsavilkumu un
citu paskaidrojosu informeciju.

Mosupret, pievienotais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru priekisfatu par SIA "Dagdas komunele
saimnieciba" finansialo stavokli 20L7. gada 31. decembri un par t5s darbibas finaniu rezult5tiem gad5, kas
nosl€dzas 2017. gada 31. decembri, saskarle ar Latvuas Republikas Gada perskatu un konsolidEto gada pArskatu
likumu C'Gada parskatu un konsolideto gada pErskatu likumsJ.

AEinuma pamatojums

Atbilstosi Lawijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam C'Revizijas pakalpojumu likumsl m€s veicdm
reviziju saskaD5 ar Lawijas Republike atzitiem starptautiskajiem revizuas standartiem (turpmek- SRS). MUsu
pienekumi, kas noteildi Sajos standartos, ir turpmAk aprakstiti musu ziDojuma sadaja Revidenta atbildiba par
finan;u perskata rcviziu.

MEs esam neatkar-r9i no Sabiedribas saskaFa ar Starptautisk6s Gremawezu Etikas standartu padomes izstrEdete
Profesionelu gramatve:u etikas kodeksa (SGESP kodekss) prasibem un Revizijas pakalpojumu likuma
ieklautajem neatkaribas prasibem, kas ir piemCrojamas miisu veiktajai finansu pSrskata revizijai Latvijas
RepublikS. MEs esam ievErquii ari SGESP kodeksA un Revizijas pakalpojumu likume noteiKos perejos
profesioneles Ctikas principus un objektivit5tes prasibas.

MCs uzskatem, ka musu iegiitie revizijas pier;dijumi dod pietiekamu un atbilstosu pamatojumu musu
atzrnumam.

zilosana par citu informaciju

Par citu informaciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu informaciju veido Vadrbas zinojums, kas sniegts pievienotA
gada p5rskat5 no 19. lidz 21. lapai.

MUsu auinums par finansu pArskatu neattiecas uz gada perskata iewerto citu informaciju, un mCs nesniedzam
par to nekeda veida apliecin5jumu, iztremot to kE norddits mUsu zinojuma frda)e Ctas zinoianas prasibas
saskana- ar Latvuas Republikas tiesibu aktu prasibdm.

Saistibe ar finansu perskata reviziju mEsu pienekums ir iepazities ar citu inform6cuu un, to darot, izv€rtet, vai
ii cita informacija biitiski nea6kiras no finaniu p5rskata informecUas vai no musu zinesanem, kuras mes
ieguvam revizijas gaite, un vai te nesatur cita veida botiskas neatbilstibas.

Ja, balstoties uz veikto darbu un nemot vCrA revizijas laike gotes ziDas un izpratni par Sabiedribu un tas darbibas
vidi, mCs secinEm, ka citE informAcijA ir bltiskas neatbilstibas, mlsu pienekums ir zilot par 56diem apstAkliem.
Mosu uzmanibas loka nav nekusi apstAkji, par kuriem b0tu jezino.

5lA "Nexia Audit Advice"
Licence Nr. 134
Red.Nr. 400038s8822
Grecinieku iela 9-3,
Riga, LV-1050,
LaWila
r: +371 67333227
F. +3l l 67221520
info@auditadvice.lv
auditadvice.lv

INARA
Typewriter
4. Pielikums



rS. Nexia
\Sz Audit Advice

citas ziDoSanas prasibas saskarle ar Lawijas Republikas tiesibu aktu prasibam

Papildus tam, saskala ar Revizijas pakalpojumu likumu m[su pienekums ir sniegt viedokli, vai Vadibas zilojums
ir sagatavots saskar:re ar te sagatavosanu reglamentCjos6 normativa aKa. Gada parskatu un konsolid€to gada
perskatu likuma, prasibam.

Pamatojoties vienigi uz mUsu revizijas iewaros veikajEm proced0rem, mosupret:

. Vadibas ziDojuma par parskata gadu, par kuru ir sagatavots finansu perskats, sniegta informecija
atbilst finansu p6rskatam, un

. Vadibas zinojums ir sagatavots saska|S ar Gada p;rskatu un konsolideto gada parskatu likuma
prasibSm.

Vadibas un personu, kurem uzticEta Sabiedribas perraudziba, atbildiba par finaniu perskatu

Vadiba ir atbildiga par teda finaniu p5rskata, kas sniedz patiesu un skaidru prieGstatu, sagatavosanu saskana
ar Gada perskatu un konsolidCto gada parskatu likumu, ke ari par tedas ieGCjas kontroles sistCmas uzturesanu,
kEda saska4E ar vadibas viedokli ir nepieciesama, lai botu iespejams sagatavot finansu parskatu, kas nesatur
ne kr6paanas, ne kl0das dEJ izraisitas bttiskas neatbilstibas.

Sagatavojot finan5u perskatu, vadibas pienekums ir izvErtEt Sabiedribas spCju turpinet darbibu, pec
nepieciesamibas sniedzot informeciju par apstekliem, kas saistiti ar Sabiedribas spCju turpinEt darbibu un
darbibas turpineaanas principa piemErosanu, ja vien vadiba nepleno Sabiedribas likvideciju vai tes darbibas
izbeigianu, vai ari tai nav citas realas alternativas ka Sabiedribas likvidecija vai darbibas izbeigSana.

Personas, kurEm uzticEta Sabiedribas perraudziba, ir atbildigas par Sabiedribas finanSu parskata sagatavosanas
procesa uzraudzibu.

Revidenta atbildiba par finaniu parskata revizuu

llosu mCrfis ir iegot pietiekamu perliecibu par to, ka finansu perskats kopume nesatur kj0das vai krapganas dCi
izraisitas botiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zinojumu, kure izteiKs atzinums. Pietiekama perlieciba ir
augsta limerla perlieciba, bet te negarante, ka revizijS, kas veikta saskane ar SRS, vienmCr tiks atkleta botiska
neatbilstiba, ja teda pastav. Neatbilstibas var rasties krapianas vai kjiidas d€J. un tais ir uzskatiimas par
botiskAm, ja var pamatoti uzskatit, ka tAs katra atseviSlli vai visas kope varCtu ietekm€t saimnieciskos lCmumus
ko lietoteji pienem, balstoties uz io finaniu perskatu.

Veicot reviziju saskane ar SRS, visa revizuas procesa gaite mCs izdarem profesionelus spriedumus un saglabEjam
profesionelo skepticismu. !1Es ari:

. identificCjam un izvCrt€jam riskus, ka finaniu perskat5 varCtu bot krepianas vai kl0das d€l izraisitas
butiskas neatbilstibas, izstredejam un veicam revizijas proced0ras 50 risku maz'naianai, ka ari
iegustam revizijas pieredijumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu mosu atzinumam.
Risk, ka netiks atkletas bUtiskas neatbildibas krapianas del, ir augstaks neka risks, ka netiks atklAtas
kjudas izraisitas neatbilstibas, jo krepsana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltosanu,
informacijas neuzradisanu ar nodomu, informecijas nepatiesu atspoguloianu vai ieksCjas kontroles
parkepumus;

. iegustam izpratni par ieks€jo kontroli, kas ir botiska revizijas veikianai, lai iz$redetu konkretajiem
apsteKiem atbilstosas revizijas proceduras, bet nevis, lai sniegtu auinumu par Sabiedribas ieG€j6s
kontroles efektiviteti;

. izvCrtejam pielietoto gramatvedibas politiku atbilstibu un grematvedibas aplesu un attieciges vadibas
uzredites informecijas pamatotibu;

. izdarem secinajumu par vadibas piemCroE darbibas turpineianas principa atbilstibu, un, pamatojoties
uz iegutajiem revizijas pieredDumiem, par to, vai pastSv butiska nenoteiKiba attiecibe uz notikumiem
vai apdekJiem, kas var radrt nozimigas Saubas par Sabiedribas sp€ju turpinet darbibu. Ja m€s secinem.
ka botiska nenoteiktiba pastAv, revidentu zilojume tiek versta uzmaniba uz finansu perskate sniegto
informaciju par Siem apstakjiem, vai, ja Seda informecija nav sniegta, mes sniedzam modificEtu
aEinumu. M0su secinajumi ir pamatoti ar revizijas pieradijumiem, kas iegUti fidz revidentu zilojuma
datumam. Tom€r nAkotnes notikumu vai apsteklu ietekm€ Sabiedriba savu darbibu var pertrauK;

. izvCrtejam visperCju flnansu perskata struK0ru un saturu, ieskaitot atklato informaciju un
skaidrojumus pielikumE, un to, vai flnaniu perskaG patiesi atspoguJo parskata pamat5 esosos
dariiumus un notikumus.
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MCs sazlnamies ar personam, kuram uzticeb Sabiedn'bas parraudziba, un, cita starpe, sniedzam informAciju
par plenoto revriijas apjomu un laiku, kE ad par s/anigiem revr-zijas novaojumiem, taj6 skai6 par biitiskiem
ieEEjes kontroles trokumiem, kAdus mes identificCjam revizijas laik5.

SIA "Nexla Audit Advice"
ZvCrinetu revidentu komerGabiedriba, licence Nr. 134

$:',Js,L:ilf &^^^'
atbildrge zv€rin5b revidente, sertifikets Nr. 106

rrga, Lawia
2018. gada 2. marE
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5.Pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NovAoe paSver-,olna

Alej as iela 4, Dagda, Dagdas novads, LY -5 67 4; tak. 65 681 434; fakss 65 6 8 1 7 1 0 ,

e-pasts:

LEMUMS

Dagdd 20T8.gada25.1anvarl
(protokols Nr. 1)

10.s
Par paSvaldlbas 2017.gada budZeta izpitdi

/Ziqto E.Caplinskis/

Pamatoj oties uz likum a,,P ar pa5valdlbam" 2l .panta pirmas dalas 2)punktu,

atklati balsojot: ,,pdt" 9 (A.Trulis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, A.Giibovskis,

I.GZibovska, V.Krilmiryi, A.Viikurs, S.Viikure),,,prot" - nav, ,,atturas" - 5 (J-Kavuns,

A.Plotka, O.Golube, V.Stikuts, P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstipriniit pflrskatu par Dagdas novada palvaldtbas 2017.gada budieta izpildi:

BudZeta ie4emumu dala - 9 823 917 EUR jeb 99,90 oh, t.sk. atlikums gada sakuma

245 273 EUR.
BudZeta izdevumu dala - 9 531 470 EURjeb 98,91 yo un l-rdzeklu atlikums gada

beigas 292 447 EUR.
Speciala budZeta :

3.l.ieqemumudala - 394777EUP. jeb

32 636 EUR;
3.2.izdevumu da|6 - 371114 EUR jeb

23 663 EUR.

Pielikuma; Parskats par budieta izpildi uz 3 lapam.

Dagdas novada ru

1.

2.

aJ.
100,00 o/0, t.sk. atlikums gada sakuma

97,g5 o/o witdzeklu atlikums gada beigas

domes pri A.Trulis

4

\sw{ry(",$ffi,



DagdaanovadapasvaldiDasbudz?ta le?emumui4slde2al?-g.rL1zfiBrE&c -\x1 s RvY_z
EUR

Klas.kods RiOtUla noiaukums Plans lzpilde'12 men lzpildes %

iiinitF,r"ftTffi"S$ryd
Oagdasnovadapasvaldibasbudzeta le$6mumui4pitde20t?.grd.tzmane&G_ t{a S Ae?Y

Klas.kods RiOtUla noiaukums Plans lzpilde'12 men lzpildes %
'!,9 Nodoklu ieBemumi 2937779 2939411 100,06%
1 1 , Iedzivotaju ienakuma nodoklis 2 470 000 ? 473 197 100,13%1 1 , Iedzivotaju ienakuma nodoklis 2 470 000 ? 473 197 100,13%
4.1.0. NekustameTpaauma nodoklis 467639 466214 99,70%
4.1.1.0 NIN par zemi 431458 430972 99,S9%

11,1,1, NiNparzemi kariCjamgadam 374339 373065 99,66%

! 1.1,2 NTN par ieprieksejiem gadiem 571 1 I 57907 101,38%
4.1.2.0 NiN parekam 16441 16049 97,62%
4 1].1 NjN parckam kartcja gada 15s99 15416 98,83%

!1.?.? NIN pqtckam ieprieksciiem gadiem 842 633 75,18%
4.130 ttiN paimajotliem 19740 19193 97,23%
,4.1.3.1 NiN par matokliem kartelam gadam 16942 16458 97,14%

----l=-'ll'l
GTs'V - lNiN-;;, ;;;;kii",n i"p*rsei:'", g"oi*- itsl' ittil gt',tsiil
att:!-2.0-9 lpasuma nodokia pa.adi 0 0 #DlV/o!
5 0 q,q Nodokli par pakalpojumiem un precem 140 0 0,00%
2.0 Nenodoklu ienemumi 88168 87064 98,750/"
8 q,q.o lefdmumi no uzr;Emejdarbibas un ipaauma 2400 2385 99,38%
9.0.0.0 Valsts nodevas un kancelejas nodevas 6999 6465 92,37%
,9.3.9.0 Valsts nodevas, kuras ieskaita pasvaldibu lr 5912 5480 92,69%
9.5.0.0 Pasvaldibu nodevas 1087 985 90,62%
,^ ^ ^; i.;_..-_- -_-,1q.0,0 0 iNaudas sodi un sankcijas 't 4141 4143 1OO,O5%

12.oo.o Pare.[9 nglqdoklu ieficmumi 6928 68Os 98,28%

13.1.0.0 len€mumi no 6kr rn buvju pdrdosanas 13'lO0 13082 gS,AeZ

13.2.0.0 lerl€mumumi no zemes Tpasuma pardosanas 52000 51 506 99,05%
134.0 0 lenemumi no kustamas mantas pardoianas 2600 2674 102,85%
3.0. Maksas pakalpojumi u.c pasu ienemumi 667244 656680 98,42%urril u.u pdJu rEa,rrruutlr QQt a# goooou Jo,qz/o

?],q.0..0 lenemumi no budZeta iestazu maksas pakal 66il05 654841 98,41%
21 .3.4.0 Procentu ienemurnt par maksas pakalp konLu O O #D|V/O!
21 3 5.0 Maksa par izglTtTbas pakalpojumrer.n 101881 103279 101,37%
21.3.7.0 lenemumi no dokumentu izsniegsanas, kanc 464 497 107,11%
21.3.8.0 lelemumi par nomu un Tri 75442 73707 97,700/,
121.3.8.1 ilenCmumi p€rtelpu nomu I 447811 43i301 96,31%]

-L3.!.0.S le4ernlnrl llg eesull1q padosanas
1 3.1.0.0 len€mumi no Cku un bUvju pdrdo5anas
". - ^; i^-^-...^.._,:- _^_^-

21.3.8.1 lenCmumi partelpu nomu 44781] +etaO 96,31%
21.3.8.3 lenCmumi no kustama lpasuma iznoma3anas 376 376 100,00%
21.3.8.4 llenemumi parzemes nomu 24223 24625. 101,66%

?1 1,9 ? Ee!?j!q lelemumi par nomu un Tri .. 6062 ss76 91,98% '?1 !,8 9 PSrEjie ienEmumi par nomu un Tri 6062 5576 91,98%
21.3.9-O -ienemumi no pareliem budieta iestezu maks 4876181 477358 g7,g}%
21.3.9.1 ,MaksaparpersonuuzturCianossocialasaprUpesiesEdEs 37995 36888 97,09%
21.3.9.2 ,lenCmumi no pacientu iemaksam 217015 211716 97,56%
21.3.9.3 lenemumi no bilesu realizacijas ' 15001 13699 91,32%
21.3.9.4 :lenemumi no komundlajiem pakalpojumiem 117017 116272 99,36%
21 .3.9.9 Citi iencm-umi par maksas pakalpojumiem ] t ooSOO 98783 98,20%

184-0.0 Valsts budzeta transferti
18.6.0.0 Sanemtie transferti no valsts budzeta

' 
18 6.3.0 ilenCmumi ES strukturfondu finanseto projektu .istenosa

18.6.4.0 Sanemta dotacija no PFIF
18.6.9.0 ParCjie sanemtie valsts budzeta transrerti
4. Arvalstu finansu palruziba
]et.t.S.O i fSf fOzfinansejums strukturfondu projektu tstenosanai
19.0.0.0 Pasvaldibu budietutransferti
19.1.0.0 lenemumi no vienas paSvaldrbas cita budzeta
19.2.0.0. lenCmumi no citam pasvaldibam
19.2.1.0 lenemumi izglTtibastunkcuu nodrosinasanai

l!-2,3 0 lenemumi socialas pal. funkciju nodrosinasanai
) 1 9.?.4.0 .Lgnemum! par Idzfi nansCjuma pro.jektu istenoSanai

I9-2.5 0 , P3rejig ignCmumi!o qilam pasvaldham
19.3.0.0 le0emumi no novada paSvaldTbdm

19.3.1.0 lenCmumi no valsts budzeta dotacijas pardaies
:19.3.'1.1 leqr6mumi izglltibasfunkciju nodro5ina5anaim
19.3.1.2 lencmumi kulturas funkcuu nodrosinasanai m

119.3 191?rcjo mcrlsdotacuu saOates ieqcmumi
1g,3.aq felqle maksajumi no novada paSviiOmam
19.3.2.1 lzglitibas funkcuam no novada pasvalfibas tidz

) 19.3.2.2 Kulturas funkcUam no novada pasvaldTbas lTdz.

19.3.2.9 Parejam funcrjam no novada pasvaldibas tidzek.

I9 lq.o lqiyaldlbu savstarpe.jie kapitalo izdevumu transle.t{

Dagdas novada paavaldtuas domes paekisCdetejs

Finansu nodalas vadt5js

ll.

APs'PRMrsffi

4141 4143 100,05%
6928 6809 95,28%

677001 67262 99,35%l
1 3'l O0 1 3082 99,86%

1839 1839 100,00%
5292582 5292523 100,00%

0 0 #Dtv/0!



APSTIPRINATS

2018.gada 25lanvara
p.otokols Nr 1,10.$

Dagdes novada pasvaldlbas budZeta izdevtrmu izpilde 201?,ga{a 1? meneson
EUR

valdibas dienesti
karilba un drosTba

Ekonomiskd darbiba
aizsardziba

Pasvaldibu teritoriiu un
Veseliba

Sociala aizsardziba

Dagdas novada paivaldbas domes p.iekSsCdCtajs

Finaniu nodalas vaditajs

92461
8328?
32617

896834
901 565
95510't

4479113
727641

Dagdas novada paSvaldibas budzeta izdevumu izpilde ?017-gada 12 mBnegss

ffi

pabalsti nauda

in6tie mak!
tran6ferti

97

d1

97
a7



APsrPR,NArs ffitrirh',Hff.Rffiffi1",
Dagdas novada paivaldibas speciilE bud2eta protokots Nr.1,10.9

iep6mumu un izdevumu izpilde 2017.gada 12 mEne5os \)plZgwl

Daodas novada orsr"rc,LSo[*"8
zoia gaca 25janvara.c{\* 1 \'

EuR Xaffif:Z
Kods RadTtSju nosaukums Plins zpilde 12 mEn lzpildes %
l. texEuurvlt 362143 362141 100,00%

1.0.0 Nodoklu ierlEmumi 9600 9598 99,98%
5.5.3. Dabas resursu nodoklis 9600 9598 99,98%

on lt---J^r-t..i^-:-..-: n n 4nttrrdt2.0. Nenodoklu ieq6mumi 0 0 #DlV/0!
8.6.1. Procentu ieqemumi par depozitiem #DlV/0!
8.6.2. Procentu ien6mumi no kontu atlikumiem 0 0 #Dlv/0!
12.3.0 DaZEdi nenodoklu ienemumi 0 0 #Dlvi0!
4.0. Maksas pakalpojumi un citi pa5u ier.rEmurni 0 0 #Dtvl0!

21.3.9.9 Citi ieqemumi par rnaksas pakalpojumiern 0 0 #DlVl0!
352543 352543 100,00%5,0 Transferti

18.0.0 Valsts budzeta transferti 352543 352543 100,00%
18,6 2 Merlldotacijas paSvaldlbu autoceiu fondienr 352543 352543 100,00%
18.6.3 ler,r€mumiES struktUrfondu finansCto projektu rsterr 0 0 #DlV/01
'19.0.0 Pa5valdlbu budZetu transferti 0 0 #DlV/01
19.1.1. Transferts no pamatbudZela uz speciOio buriZet,,r #DlV/01

r .;;- ;-; 
-a 

. ;,-,- : rIlo.r.s paib;ialgaemumllo citim pasvaldTbam #Dlv/0r

L 19 3 0 rlestdZu saqemtie transferti no augstdkas iestddes I I #DlV/0!t-
01 Privatiz6cijas fonda lTdzekli #DlV/01
A2 Autocelu fonda lldzekli 35:2543 352543 . 100,00%

Q3 _ ]D_qbas re-surgq lqQq(lls 9600 9598 99,98%
04 PErEjie speci6l6 budZeta lidzekli 0 0 #Dtv/0!

Aizq6mums Valsts kasd 0 0 #Dlv/0!
Naudas lidzeklu atlikums gada sikurnd 32636 32636 0
t(qplle0emqmflqlitllkqryu) l3e477e13s4777 1100,00%

1 IZDEVUMI

IOt.OOO _Vispdrejie valdTbas dienesti
I 04.000 ,Ekonomiska darbiba
[-Os.ooo iVides aizsardzTba

l-06300-FPasyaqlbA!teritori juqnmdjokJuapsaimniekos
07.000 lVesellba

l----- -- 1

I q4 qlPdr€jie maksdjumi iedzlvotdjiem natOrd un kompens

l
Dagdas novada paSvaldlbas domes priekssCdetajs

FinanSu nodalas vadTtajs

373465
0
0

3000
370485

365706
0
0

1 331
36437s

3S5706
43939
35603
8336

318032
298369

1 9250
413
0

97,920/o

#Dtv/0!
#DIV/OI
44,37%
98,36%
#Dlv/0t
#Dtv/ot
97,gzyo
98,35%
98,45%
97,94%
98,220/a

99,53%
81 ,850/o

82,60%
#Dlv/0!
#Dtv/o!
#DIVIO!
#DIV/OI
74,70o/o

#Dtv/0!
74,V0%
100,00%
97,95%

09.000 lzglitTba
lz"devumi atbilsto5i ekonomiskajim kategorijim 373465

1000 Atlidziba 4[;674
1100 Atalgojumi 36163

1200lDqrllQev6ja soc,apdro5lni5anas obl" I eSt t
2000 Preces un pakalpojumi 323791
2200 Pakalpojumi 299772
2300 Krajqni, materiSli, energoresursi 23519

! 2s0o,BudZettiqslezq nodoklq makssjumi I SOO

6000 Sociilie pabalsti 0
t

l

7200 PaSvaldDu budZeta uztur€Sanas transferti 0
0
0

5000
0

5000
5408

378873
15905

3735
0

3735
5408

371114
236631

W)A.rr'ris
ArM 

EeaPrinskis



6.PIELIKUMS 

 

Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2017.gadā, EUR 

 

Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/     

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

1. Dagda / Ekonomiski efektīva 

koksnes atkritumu 

izmantošana Dagdas pilsētas 

siltumapgādes sistēmā 

VIF/AL 00288 

18.05.2004.                

līdz 01.01.2020 

233 351 51 394 15 823 0 35 571 2 327 

2. Šķaune /Katlu mājas 

rekonstrukcija 
VIF -AL00284 

18.05.2004.             

līdz 14.04.2019. 

33 864 6 047 2 419 0 3 628 264 

3. Šķaune /Atdzelžošanas 

iekārtu uzstādīšana 
VIF -AL00348 

30.06.2005.                

līdz 31.05.2020. 

33 864 8 885 2 379 0 6 506 4 

4. Ezernieki /ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstība 
VK/A2/1/06/277 

15.06.2006.                  

līdz 26.06.2026. 

199 202 35 922 0 0 35 922 102 

5. Andrupene / 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Andrupenes pagastā 

VK/A2/1/06.358 

31.07.2006.                      

līdz 20.07.2021. 

376 492 15 454 0 0 15 454 43 

6. Andzeļi / ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstībai 
VK/A2/1/07/215 

01.06.2007.                          

līdz 20.03.2027. 

160 785 78 954 0 

 

0 78 954 225 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

7. Svariņi /Autobusa iegāde VK/A2/1/07/471 
20.09.2007.              

līdz 20.07.2017. 

42 814 3 269 3269 0 0 6 

8. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” 

VK/A2/1/09/486 
15.09.2009.             

līdz 20.08.2024. 

174 586 93 289 12 044 0 81 245 226 

9. Ķepova /Saietu nama un 

izstāžu zāles rekonstrukcija 

Ķepovas pagastā 

VK/A2/1/11/518   
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

300 226 154 162 32 459 0 121 703 363 

10. Dagda / Satiksmes drošības 

infrastruktūras uzlabojumi 
Daugavpils ielā, Dagdā 

VK/A2/1/11/519 
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

267 500 137 342 28 924 0 108 418 323 

11. Dagda / Tilta rekonstrukcija 

Daugavpils ielā pāri Narūtas 

upei Dagdas pilsētā 

VK/A2 /1/12/103  

25.04.2012.          līdz 

20.04.2022. 

183 550 106 999 20 376 0 86 623 254 

12. Dagda / Iekšējās apkures 

sistēmas nomaiņa Dagdas 

Tautas namā un siltumtrases 

rekonstrukcija 

VK/A2 /1/12/104 

25.04.2012.           līdz 

20.04.2022. 

183 550 106 999 20 376 0 86 623 254 

13. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “DKS” KF 

projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Dagdā 

II kārta ” īstenošanai 

VK/A2 /1/12/105 

25.04.2012.                    

līdz 20.04.2027. 

482 354 353 065 34 439 0 318 626 865 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

14. Bērziņi / Bērziņu pagasta 

Tautas nama rekonstrukcija 
VK/A2/1/12/148  

22.05.2012.             

līdz 20.05.2022. 

182 128 105 492 19 180 0 86 312 251 

15. Ezernieki /Jauna saietu nama 

būvniecība Dagdas novada 

Ezerniekos 

VK/A2/1/12/406 
06.08.2012.          līdz 

20.05.2022. 

345 758 203 902 35 464 0 168 438 486 

16. Asūne / ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Dagdas novada Asūnes 

ciemā” īstenošanai 

VK/A2/1/13/103 

03.04.2013.              

līdz 20.03.2023. 

204 894 142 287 22 766 0 119  521 341 

17. Dagda / ELFLA projekta 

„Dagdas vidusskolas sporta 

zāles vienkāršotā 

rekonstrukcija” īstenošanai 

VK/A2/1/13/101 

03.04.2013.                  

līdz 20.03.2018. 

37 564 11 739 9 391 0 2 348 22 

18. Dagda / Pirmpirkuma tiesību 

izmantošanai – nekustamā 

īpašuma Skolas ielā 6, Dagdā, 

iegādei  

VK/A2/1/13/133 

17.04.2013.                    

līdz 20.04.2018. 

71 144 20 928 16 739 0 4 189 39 

19. Šķaune /Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Šķaunes pamatskolā 

VK/A2/1/13/331 
22.07.2013.                 

līdz 20.07.2028. 

276 037 152 942 0 0 152 942 388 

20. Dagda/Andrupene/ 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (2 

autobusu) iegādei 

VK/A2/1/13/1190  

16.12.2013.                          

līdz 20.12.2020. 

115 253 73 762 18 440 0 55 322 187 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

21. Andrupene / ELFLA 

projekta “Dagdas novada 

kultūr-vēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, atjaunojot un 

labiekārtojot muzeju 

“Andrupenes lauku sēta”” 

VK/P-59/2014 
17.03.2014.                     

līdz 20.03.2024. 

186 205 28 501 0 0 28 501 72 

22. Andzeļi / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (pas. 

mikroautobuss) iegādei 

VK/P-58/2014    
17.03.2014.             

līdz 20.03.2021. 

50 700 34 476 8 112 0 26 364 80 

23. Andrupene / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(traktortehnikas) iegādei 

VK/P- 245/2014 
19.06.2014.                     

līdz 20.06.2021. 

38 948 29 214 6 492 0 22 722 68 

24. Dagda / Jaunas analogās 

rentgena iekārtas ar digitali-

zāciju piegāde VSPC 

“Dagda” 

VK/P-243/2014 
19.06.2014.          līdz 

20.06.2024. 

92 928 77 460 10 328 0 67 132 187 

25. Dagda / Dagdas vidusskolas 

ieejas kāpņu un laukuma 

pārbūve, ēdnīcas vienk. 

rekonstrukcija un virtuves 

inventāra piegāde ēdnīcai 

VK/P-244/2014 
19.06.2014.           līdz 

20.06.2024. 

65 027 54 210 7 228 0 46 982 131 

26. Ezernieki /Projekta 

“Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija ” īstenošanai 

VK/P-459/2014 
17.09.2014.                 

līdz 20.09.2021. 

 

38 186 30 248 6 368 0 23 880 71 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

27. Ezernieki /Tehniskā projekta 

izstrāde Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles 

celtniecībai 

VK/ P- 460/2014 
17.09.2014.           līdz 

20.09.2019. 

5 814 4 003 1 456 0 2 547 9 

28. Bērziņi / Pasažieru 

mikroautobusa iegāde 

Bērziņu pagasta pārvaldes 

vajadzībām 

VK/P-519/2014 
15.10.2014.              

līdz 20.10.2019. 

22 754 16 068 5 356 0 10 712 37 

29. Dagda / Ezernieki/ 

Konstantinova 

/Aleksandrovas skola / 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta                  

(4 autobusu iegāde) 

VK/A2/1/15/169 

22.04.2015.                      

līdz 20.04.2022. 

193 300 163 570 29 730 0 133 830 392 

 

 

30. Andrupene / Svariņi / 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitātes 

Dagdas novada Svarincu un 

Mariampoles ciemā 

VK/A2/1/15/406 

22.07.2015.             

līdz 20.07.2020.                         

 

40 640 

 

33 868 

 

9 032 

 

0 

 

24 836 

 

78 

31. Konstantinova/ 

Pašvaldības autoceļa 

Konstantinova – Zariņi 

brauktuves virsmas 

apstrāde ar pretputekļu 

segumu  Konstantinovas 

ciemā *2 

VK/A2/1/15/690 

02.09.2015.             

līdz 20.08.2025. 

50 000 47 320 5 408 0 41 912 115 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

32. Dagda/ Katlumājas 

Mičurina ielā 12A, Dagdā, 

rekonstrukcija 

VK/A2/1/15/690 

17.12.2015.             

līdz 20.12.2025. 

192 000 186 840 20 760 0 166 080 497 

33. Dagda/Andrupene 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai nepiec. 

transporta iegāde 

VK/A2/1/16/102 

29.04.2016. 

līdz 20.04.2021. 

 

30 000 

 

30 000 

 

6 662 

 

0 

 

23 338 

 

71 

34. Dagda/ Projekta „Dagdas 

pilsētas izglītības iestāžu 

sakārtošana-iekštelpu 

remonts” īstenošana 

VK/A2/1/16/238 

06.07.2016. 

līdz 20.06.2021. 

55 600 55 383 9 768 0 45 615 116 

 

35. Ezernieki/ Projekta 

”Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles būvniecība” 

īstenošana 

VK/A2/1/16/249 

21.07.2016. 

līdz 20.07.2036. 

487 000 111 792 12 625 375 208 474 375 699 

36. Andrupene/Ezernieki/ 

Projekts” Andrupenes 

pamatskolas sporta zāles 

iekštelpu remonts un 

Ezernieku pagasta PII 

rotaļu laukuma izveide”  

VK/A2/1/16/354 

02.09.2016. 

līdz 20.08.2021. 

65 800 65 800 7 735 0 58 065 154 

37. Dagda /Projekta Dagdas 

Tautas nama teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai” īstenošana 

 

VK/A2/1/17/487 

          21.07.2017. 

līdz 20.07.2027.  

 

146 400 

 

0 

 

0  

 

146 400 

 

146 400 

 

4 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2017. 

Atmaksāts 

2017.gadā 

Saņemts 

2017.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2017. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2017.gadā 

38. Konstantinova/ Projekta 

“Relaksējuši attīstošas 

vides izveide Latvijas un 

Lietuvas bērniem ar 

attīstības traucējumiem, 

dzīves kvalitātes 

uzlabošanai” būvniecības 

darbu īstenošanai 

 

VK/A2/1/17/651 

07.09.2017.                      

līdz 20.08.2020. 

 

50 000 

 

 

0 

 

0 

 

50 000 

 

50 000 

 

0 

39. Dagda/Asūne Projektu 

“Apkures katlu nomaiņa un 

apkures sistēmas remonts 

Asūnes pamatskolā” un 

“Dagdas vidusskolas 

apkures sistemas remonts” 

īstenošana 

 

VK/A2/1/17/652 

07.09.2017. 

līdz 20.08.2020. 

 

19 500 

 

0 

 

0 

 

19 500 

 

19 500 

 

1 

40. Dagda/ELFLA 

līdzfinansētā projekta 

„VSPC „Dagda” teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot 

auto stāvlaukumu” 

īstenošana 

 

 

VK/A2/1/17/820 

18.12.2017. 

līdz 20.12.2021. 

 

61 500 

 

0 

 

0  

 

0 

 

0 

 

0 

KOPĀ:  5 797 218 2 831 586 591 108 441 558 2 981 136 9 752 

*1 –  Aizdevējs: VK – Valsts kase; VIF – Vides investīciju fonds; 

*2 – Aizdevums tiks atmaksāts no Autoceļu fonda līdzekļiem.  



7.PIELIKUMS 

Pārskats par Dagdas novada pašvaldības galvojumiem 2017.gadā, EUR 
Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis 

(Aizdevējs) 
Līguma 

noslēgšanas – 
atmaksas termiņš 

Galvojuma 
summa, EUR 

Atlikums uz 
01.01.2017. 

Samazinājums 
2017.gadā 

Palielinājums 
2017.gadā 

Atlikums uz 
31.12.2017. 

1. Fiziskas personas (6), Studiju 
aizdevums, (AS"Swedbanka") 

01.10.2004. – 
15.06.2017. 

9 391 1 711 683 0 1 028 

2. Fiziska persona, Studiju 
aizdevums, (AS "Swedbanka") 

22.11.2005.– 
20.11.2015. 

1 648 412 159 0 253 

3. Fiziskas personas (3), Studiju 
aizdevums, (AS "Citadele banka") 

01.12.2006.– 
01.12.2019. 

6 616 1 025 455 0 570 

4. Fiziska persona, Studiju 
aizdevums,  (AS "SEB banka") 

24.04.2007.– 
30.12.2019. 

1 764 338 176 0 162 

5. Fiziska persona, Studiju 
aizdevums,  (AS "Swedbanka") 

16.10.2008.– 
07.10.2018. 

2 312 1 715 231 0 1 484 

6. SIA "Dagdas komunālā 
saimniecība", ūdenssaimniecības 
attīstība Dagdā (Valsts kase) 

15.12.2009.– 
20.12.2019. 

110 130 33 018 11 016 0 22 002 

7. Fiziska persona, Studiju 
aizdevums, (AS "SEB banka") 

24.11.2011.– 
15.07.2024. 

1 611 671 277 0 394 

8. SIA "Dagdas komunālā 
saimniecība", ūdenssaimniecības 
attīstība Dagdā (Valsts kase) 

16.06.2014.– 
20.06.2019. 

171 960 4 671 4 671 0 0 

 
KOPĀ: 

 
305 432 43 561 17 668 0 25 893 

 



8.Pielikums 
 
 

Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2017.gadā 
 

Avots: kulturaskarte.lv  
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Dagda 
(bērnu) 

Ezernieki Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune Kopā 
novadā 

Aktīvo lietotāju 
skaits 

312 152 103 97 740 491 232 113 52 140 246 2 678 

Fizisko 
apmeklējumu 
skaits 

4603 4203 1341 3250 14 697 10 663 5478 3506 265 3199 6776 57 981 

Izsniegumu 
skaits 

7800 6796 1352 3230 37 471 21 960 6478 3835 440 4453 7015 100 830 

 
 

Bibliotēku krājums 
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Dagda 
(bērnu) 

Ezernieki Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune 

Bibliotēkas 
krājums, 
eksemplāri 

7524 5719 4988 5367 14 852 7596 7047 4515 3338 6227 5019 

  

 



9.Pielikums 

Dagdas novada pašvaldības Tautas namu / Saietu namu darbības rādītāji 2017.gadā               Avots: kulturaskarte.lv  

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Ezernieki Konstantinova Ķepova Svariņi Šķaune 
 

Kopā 
novadā 

Norišu skaits, 
 t.sk 

33 41 24 10 45 43 57 76 46 37 412 

Izstāde  3 0 6 0 5 0 2 20 8 3  

Izrāde 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0  

Koncerts 9 0 3 0 5 4 7 4 2 8  

Literārs pasākums 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

Informatīva 
sanāksme 

4 9 1 0 5 2 4 6 3 6  

Izklaides pasākums 4 20 8 2 12 23 38 9 7 10  

Valsts, 
tradicionālie, 
novada svētki 

11 12 6 8 7 12 4 7 6 10  

Reliģisks pasākums 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0  

Ekskursijas 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0  

Festivāls  1 0 0 0 3 0 0 0 0 0  

Kino 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0  

Norišu 
apmeklētāju skaits 

4320 2634 2412 725 7043 2086 3920 2160 3192 2500 30 992 

            

Pašdarbības 
kolektīvi, t.sk. 

7 2 2 1 8 5 3 0 2 3 33 

Deju  3 1 1 0 2 1 2 0 2 1 13 

Vokālais 1 1 1 1 4 2 1 0 0 1 12 

Folkloras  1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 

Dramatiskais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Instrumentālais, 
kapela 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Koris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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ll.Pielikurns*,*-r

W
LATVIJAS REPUBLIKA

DAGDAS NOVADA PASVALDIBA
Alejas iela 4,Dagda, Dagdas novads, LY-5674;talr. 65681434; fakss 65681710;

e-pasts: dome@dagda.lv

LEMUMS

Dagdd 20l8.gada25.1anvari
(protokols Nr. 1)

2.S
Par sociiilii budZeta lldzekfu izlieto5anu 2017.gade

/Ziqto J.Zvidriqta/

NoklausrJusies Dagdas novada Sociala dienesta informaciju par sociala budLeta
l-rdzeklu izlietojumu 20l7.gada, saska4a ar Socialo pakalpojumu un socialas pal-rdzrbas

likumu un Dagdas novada pa5valdibas 2010.gada 10.februara saisto5ajiem noteikumiem
Nr.4 ,,Par socialo pahdzibu Dagdas novada", 2013.gada 24.apr{a saisto5ajiem
noteikumiem nr.8 ,,Par pa5valdibas materialas pal-rdzrbas pabalstiem Dagdas novada",
atklati balsojot: ,,pol" - 14 (A.Trulis, R.Azins, V.Nipere, R.Nipers, J.Kavuns, A.Plotka,
O.Golube, V.Stikuts, P.Tukiis, A.GZibovskis, I.Giibovska, V.Krumir,ti, A.Viikurs,
S.Viikure),,,pfot" -rrav, ,,atturas" -frav) Dagdas novada dome NOLEMJ :

Pie4emt ziniiSanai Sociiilii dienesta sniegto informiiciju par sociala budZeta izpildi
2017.gadd,z
1. No 2017.gad6 planotajiem pa5valdibas sociala budZeta hdzekfiem EUR 338 128,- (pEc

grozfiumiem) Dagdas novada Socialais dienests 2017.gadd izlietojis EUR 333 394,-
jeb 98,60 Yo, t.sk.:

1.1. GMI nodro5iniiSanai - EUR 182277,- jeb 99,26 o/o;

1.2. dzlvokfu pabalstiem - EUR 32622,- jeb 92,94 oh;

1.3. citiempabalstiem- EUR 118495,- jeb97,82 oh

2. Vesehbas aprupes un socialas rehabilitdcijas pakalpojuma apmaksai institrlcijas izlietoti
EUR 146 644,05 un pakalpojumu sa4emuSas 53 persona.

3. Pakalpojuma "Aprupe mdjds" nodro5ina5anai 20l7.gadd izlietoti EUP. 24646120
apr[pEj ot dzlvesvieta 28 personas.

4. 2017.gadd, Dagdas novada 895 personam vismaz vienu dienu ir bijis spEkd pieSl,<irts

tnlcrgas statuss, kopuma izvErtEjot 819 mdjsaimniecrbas (gimenes), ka an, izv-ertdjot 16
maj saimnieclbas, 34 personam pie5lirts mamodro5indtas personas (gimenes) statuss.

5. 2017.gadd, Dagdas novada sociala pal-tdzTba un pa5valdrbas materialE pal-rdziba kopa
sniegta L953 gimenem, kur6s kop6 dzrvo 2928 personas.

6. 2017.gadd, no gada sdkuma pavado4a - asistenta pakalpojumu sa4€mu5as 28
pieaugu5as personas ar invalidit6ti un L berns - inval-rds.

Pielikuma: Parskats par lTdzekfu izlietojumu socialajiem pabalstiem uz I lapas.

domes pr tu, A.Trulis
Dagdas novada
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l2.Pielikums
3.pielikums

ar dro.u elekhoni,-" rJ*:[;ffi ffi T,"]T3

Informf,cija par videjo darba 4€mEju skaitu, kuru darba dev€ju juridiska adrese datu
apkopo5anas brr-dl bija Dagdas novada teritorijf,, sadal-rjumn p€c darba dev€ja pamatdarbibas

veida*
Dati u 05.07.2018.

*lnformEcija no pdrskata "Zi4ojums par valsts socidlds apdro5indsanas obligatajdm iemaksam no darba 4EmEju darba
ien6kumiem, iedzlvotEju ien6kuma nodokli un uz,rEmEjdarblbas riska valsts nodevu pdrskata mEnesf' un mikronzlEmumu
nodokJa deklaracijam. Informacija atlas-rta pEc darba devEja noradltiis juridisk6s adreses. Ja darba 4cmEjs viend perioda t bijis
nodarbinats vairdk6s darba vietEs pie vienu nozari pdrstiivo5iem darba devEjiem, vi45 ir uzskaittts vienu reizi, ja vien6 periodd
ir bijis nodarbindts vairdkEs darba vietds pie atSlinlas nozares pdrst6vo5iem darba devejiern, tad pieskaittts katrd nozarE vienu
teizi.

Solovjova 67122030
Anna. Solovj ova@vid. gov.lv

NACE 2.red.
apkopojolais

kods

NACE 2.red. apkopojo5ii koda nosaukums
Yid6jais darba

46mEju skaits
2017.gads

01 Augkopiba un lopkopib4 medniecrba un saistr=tas pallgdarbibas 133
02 MeZsaimnieclba un meZizstrdde 89
t4 ApAErbu raZo5ana I

t6
Koksnes, koka un korf,a izstrEddjumu raZo5an4 iz4emot mEbeles; salmu un pito
izstrdd6iumu raZo5ana 50

22 Sumijas un plastmasas izstrdddiumu raZo5ana 6
23 Nemetdlisko minerdlu izstrdddiumu raZo5ana I
36 Udens ieguve, att-rrr5ana un apgdde 25

1 Eku buvniectba J
42 InZenierbUvnieclba 23
43 SpecializEtie b[vdarbi 27
45 Automobi]u un motociklu vairumtirdznieclb4 mazumtirdznieciba un remonts 30
46 Vairumtirdmieclba, iz4emot automobifus un motociklus 2
47 Mazumtirdzniecrb4 inlemot automobilus un motociklus 8C

49 Sauszemes transports un caurulvadu transports I
52 Uzglab65anas un transporta pal-rgdarbtbas

53 Pasta un kurieru darbrba I
55 Izmitina5ana 5
56 Edindsanas pakalpoiumi 3
59 Kinoflrlmu, video filmu, televlziias prograrnmu un skanu ierakstu producesana 1

52 Datorprogramme5ana. konsultE5ana un saisftas darblbas 1

65
Apdro5indSan4 pArapdro5in65ana un pensiju uzkrdSana, i4remot obligEto socidlo
apdroSin65anu I

66 Finqn5u pakalpojumu un apdro5ind5anas darblbas papildino5as darblbas
68 Oper6cijas ar nekustamo -rpaSumu I
69 Juridiskie un grdmatvedlbas pakalpoiumi J
72 Zindtniskds pEtnieclbas darbs 1

74 Citi profesiondlie, zindtniskie un tehniskie pakalpoiumi l6
75 VeterinErie pakalpoi umi I
8l Biimiecibas un ainavu arhitektu pakalpoiumi 7
82 Biroju administratr-vas darbibas un citas uTemumu pal-rgdarbibas 2
84 Valsts pdrvalde un aizsardzlba; obliedtd socidld apdro5ind5ana 595
85 Izglrt-,ba 59
86 V e sellbas aizsardzr-ba 98
88 Soci6ld apr[pe bez izmitind5anas 1

93 Sporta nodarblbas, izklaides un atpiitas darblba I
94 Sabiedrisko, politisko un citu organizdciiu darblba 7
95 Datoru, individudlds lieto5anas priek5metu un mdjsaimnieclbas piederumu remonts I
96 Parcjo individuElo pakalpoiumu snieg5ana

Nav noradrts

Dagdas novada teritorija I 279

4


