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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

Dagdas novada pašvaldības Publiskais pārskats par 2018. gadu sniedz ieskatu par 

rezultātiem novada ekonomiskajā, sociālajā un kultūras attīstībā, par norisēm un 

notikumiem pašvaldības darbā, kā arī par īstenotajiem finanšu politikas pasākumiem un 

budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 

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 2018. gada sākumu Dagdas novadā savu dzīvesvietu 

deklarējuši 7 608 iedzīvotāji, bet 2018.gada beigās - 7 361 iedzīvotāji, kas nozīmē, ka 

2018.gada laikā iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 247 iedzīvotājiem jeb 3,25 

%. Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā sastāda 7,8 iedzīvotāji uz 1 km2, kas ir būtiski 

zemāks salīdzinot ar rādītājiem Latvijā un Latgales reģionā. 

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

Dagdas novada pašvaldības nolikumu. Novada pašvaldības administratīvās darbības un 

autonomo funkciju nodrošināšanai ir izveidotas un darbojas 13 nodaļas (dienesti): 

 

 

 

Aizvadītajā pārskata gadā ir notikušas būtiskās izmaiņas Dagdas novada 

pašvaldības organizatoriskajā struktūrā, ar 01.07.2018. būtiski palielinot Dagdas novada 

pašvaldības nodokļu maksātāju struktūrvienību skaitu un paplašinot Finanšu nodaļas 

centralizētās grāmatvedības uzskaites  apjomu. 

 

 Kanceleja;    Vides un tautsaimniecības nodaļa; 

 Juridiskā nodaļa;    Būvvalde; 

 Attīstības un plānošanas nodaļa;   Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju nodaļa; 

  Bāriņtiesa; 

  Sociālais dienests, 

 Saimnieciskā nodaļa;   Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

 Finanšu nodaļa;   Folkloras centrs (līdz 30.06.2018.). 
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 Uz 01.01.2018. Dagdas novada pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā tika 

apvienoti Dagdas novada pašvaldības un 11 pašvaldības iestāžu kā atsevišķu juridisku 

personu gada pārskati, bet sākot ar 01.07.2018. tikai Dagdas novada pašvaldības un 2 

pašvaldības iestāžu – Aleksandrovas internātpamatskolas un VSPC “Dagda” gada 

pārskati, bet 9 pagasta pārvaldes un to nodokļu maksātāju struktūrvienības sastādījušas 

starpperioda gada pārskatus no 01.01.2018. – 30.06.2018. un ar 01.07.2019. iekļautas 

Dagdas novada pašvaldības sastāvā kā nodokļa maksātāja struktūrvienības.  

Uz 01.01.2018. Dagdas novada pašvaldībai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu 

maksātāja struktūrvienības bija reģistrētas 10 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 un Pilsētsaimniecība. Veicot pagastu pārvalžu un to 

struktūrvienību reorganizāciju ar 01.07.2018. kā Dagdas novada pašvaldības nodokļu 

maksātāja struktūrvienības papildus tika reģistrētas arī 9 pagasta pārvaldes, 7 izglītības 

iestādes (t.sk. Konstantinovas sākumskola, kas likvidēta ar 31.08.2018.), kā arī muzejs 

“Andrupenes lauku sēta”, savukārt Dagdas novada Tautas nams reorganizēts par Dagdas 

novada Kultūras centru, iekļaujot savā struktūrā pagastu pārvalžu tautas (saietu) namus, 

bet Dagdas novada Tautas bibliotēka apvienota ar Dagdas pilsētas bērnu bibliotēku un 

9 pagastu bibliotēkām, izveidojot Dagdas novada bibliotēku. Pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizācijas rezultātā Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāja 

struktūrvienību skaits palielinājās no 10 līdz 26 nodokļu maksātāja struktūrvienībām, 

kurās centralizētās grāmatvedības funkcijas pārņēma Finanšu nodaļa, palielinot nodaļas 

darbinieku skaitu, bet kopumā samazinot 13  amata (štata) vienības, kas ilgtermiņā 

samazinās pašvaldības pārvaldes izdevumus. 

Dagdas novada pašvaldība ir SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (100 %) un 

SIA “AADSO” kapitāla daļu turētājs. 2018.gadā Dagdas novada pašvaldība saņēma 

dividendes EUR 1 112,- apmērā no SIA "AADSO" 2017. pārskata gada peļņas, bet 

2018.gada SIA “AADSO” peļņa sastādīja EUR 531 029, no kuras dividendēs Dagdas 

novada pašvaldībai, atbilstoši kapitāla daļu skaitam, piešķirti EUR 13 036,76.  SIA 

"Dagdas komunālā saimniecība" aizvadīto 2018.gadu ir noslēgusi ar EUR 435 098 neto 

apgrozījumu un zaudējumu EUR 29 858  apmērā, līdz ar to dividendes pašvaldība nav 
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pieprasījusi, bet iepriekšējo gadu peļņa novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 

 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. 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 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda EUR 

9 336 433, kas ir par 3,9 % vairāk nekā tika saņemts 2017.gadā. Dagdas novada 

pašvaldības 2018.gada  izdevumi sastāda EUR 8 898 597, kas ir par 2.15 % mazāki nekā 

2017.gadā. 

 Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām 

kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, var secināt, ka lielākā daļa pašvaldības 

finanšu resursu tiek izlietota esošo pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai un 

attīstībai, pilnveidojot un uzlabojot iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju izpildi izglītības, kultūras, 

vides aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu organizēšanas, 

sociālās aizsardzības un veselības aprūpes nodrošināšanas jomās, kā arī vispārīgo 

normatīvo aktu un prasību ievērošanai pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Jau vairākus 

gadus Dagdā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā 

visvairāk pieprasīti ir VSAA  un VID pakalpojumi. 

 Dagdas  novada  pašvaldības  speciālā  budžeta ieņēmumi 2018.gadā sastādīja 

EUR 545 572, kas ir par 50,6 % vairāk nekā 2017.gadā, jo papildus saņemti transferti 

ES politikas instrumentu projektu īstenošanai EUR 174 611 apmērā.  Speciālā budžeta 

izdevumi 2018.gadā sastāda EUR 660 668, kas ir par 80,6 % vairāk nekā iepriekšējā 

gadā sakarā ar projekta lauku ceļu infrastruktūras pārbūvei daļēju īstenošanu. 

  Aizvadītajā gadā pašvaldība prioritāro pasākumu īstenošanai, iestāžu 

sakārtošanai un teritorijas labiekārtošanai ir saņēmusi aizņēmumus no Valsts kases, 

noslēdzot 4 aizņēmuma līgumus par kopējo summu EUR 1 329 834 (2017.gadā -  EUR 
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277 400), no kuriem 2018.gadā izlietoti EUR 334 145, bet  kopējais aizņēmumu 

palielinājums sastāda  EUR 380 645, jo 2018.gadā izlietots aizņēmums VSPC “Dagda” 

stāvlaukuma būvniecībai  EUR 46 500 apmērā, saskaņā ar 2017.gadā noslēgto 

aizdevuma līgumu. 

            2018.gadā noslēgti sekojoši Aizdevuma līgumi ar Valsts kasi: 

 EUR 691 400 apmērā projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras 

pārbūve” īstenošanai; 

 EUR 41 500 apmērā projekta “Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi” īstenošanai; 

 EUR 36 000 apmērā projekta “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” īstenošanai; 

 EUR 560 934 apmērā projekta Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūvei 

realizācijai (Aizdevuma līgums netika izmantots un ir atcelts). 

Saskaņā ar noslēgto līgumu aizdevumu atmaksas grafikiem, 2018.gadā atmaksāti 

aizņēmumi  par kopējo summu EUR 654 642 t.sk. EUR 154 542 projektu 

priekšfinansēšanai saņemtie aizņēmumi. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu 

kopējais apjoms, kurš nav atmaksāts 2018. pārskata gada beigās sastāda  EUR 2 707 

136, kas ir par EUR 273 998 mazāk nekā gada sākumā. Aizņēmumu apkalpošanas 

izdevumi 2018.gadā sastāda EUR 8 761  (2017.gadā - EUR 9 752). 

 2018.gadā pašvaldība nav sniegusi jaunus galvojumus. Pārskata gadā  

pašvaldības sniegto galvojumu apjoms ir būtiski samazinājies no EUR 25 893,- gada 

sākumā  līdz  EUR 12 973,- 2018.gada beigās, jo pašvaldības galvoto aizņēmumu 

saņēmēji saskaņā ar aizdevumu atmaksas grafikiem ir godprātīgi pildījuši savas saistības 

t.sk. SIA "Dagdas komunālā saimniecība" un atsevišķas privātpersonas pilnā apmērā 

dzēsušas  aizdevumus pirms termiņa. 

      Pašvaldības saistību apjoms 2018.gada sākumā sastāda 7,93 %, bet gada beigās - 

8, 59% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama 

finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un 

neatliekamu investīciju projektu līdzfinansēšanai.   

Pašvaldības budžeta līdzekļi, iespēju robežās, tiek novirzīti novada attīstības 

projektiem, iedzīvotāju labklājībai un nozīmīgākais projekts, kas daļēji realizēts 

2018.gadā ir “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, kura ietvaros veikta 

autoceļa Aleksandrova – Skudriķi grants seguma pārbūve Konstantinovas pagastā. 
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2018.gadā tika turpināta projekta “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” realizācija. 

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 70 201,95 t.sk. Publiskais finansējums – EUR 

43 347,10.  

Lai arī turpmāk attīstītu novada saimniecisko dzīvi, turpinās ieguldījumi 

pašvaldības ceļu infrastruktūras atjaunošanā. 2018.gadā uzsākts darbs pie turpmākajos 

gados realizētajiem projektiem – pašvaldības autoceļu pārbūve Bērziņu un Šķaunes 

pagastā, kā arī Dagdas pilsētā t.sk. Alejas ielas pārbūve, Dagdas vidusskolas sporta 

laukuma izbūve, veicot tehnisko projektu izstrādi, aktualizāciju un iepirkumu 

procedūras, kas ir pamats būvdarbu uzsākšanai. 

 2018. gadā realizēti vairāki Sociālā fonda projekti, kā arī pārrobežu sadarbības 

projekti, kuru realizācijai aizdevumi netika pieprasīti un līdzfinansējums tika 

nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2018.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 

2018” realizācija, piešķirot finansējumu  līdz EUR 500,- biedrībām un interešu grupām 

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

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 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 novads, teritoriālās vienības un to izvietojums 
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Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums:

Nr. Teritoriālā vienība
Administratīvais 

centrs

Teritorijas 

platība (km
2
)

Iedzīvotāju 

skaits uz 

31.12.2018.

Iedzīvotāju 

blīvums 

(cilv./km
2
)

1. Dagdas pilsēta Dagda 2,92 2067 707,88

2. Andrupenes pagasts Andrupene 136,23 1054 7,7

3. Andzeļu pagasts Andzeļi 96,33 536 5,6

4. Asūnes pagasts Asūne 78,01 453 5,8

5. Bērziņu pagasts Porečje 98,22 340 3,5

6. Dagdas pagasts Ozoliņi 57,32 719 12,5

7. Ezernieku pagasts Ezernieki 128,62 697 5,4

8. Konstantinovas pagasts Konstantionova 79,06 476 6

9. Ķepovas pagasts Neikšāni 57,5 172 3

10. Svariņu pagasts Svarinci 92,09 347 3,5

11. Šķaunes pagasts Šķaune 123,4 500 4,1

949,7 7361 7,8Kopā:
 

Dagdas novada kopējā platība sastāda 949.7 km2, kas no Latvijas valsts teritorijas 

(64 573 km2) sastāda 1.47 %. Teritorijas platības ziņā starp 110 Latvijas novadiem, 

Dagdas novads ir 17.vietā. 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), savukārt 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. 
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Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem – “Latvijas Republikas zemes 

pārskats 2018”,  Dagdas novadā lielāko zemes platību pēc zemes lietošanas veida uz 

01.01.2018. sastāda meži – 43 276,0 ha jeb 45,6 %, kam seko lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme – 36 684,0 ha jeb 38,7 %  no kopējās Dagdas novada zemes platības 

t.sk. aramzeme – 25 644,0 ha, augļu dārzi – 246 ha, pļavas – 3 071 ha  un ganības – 

7 723,0 ha. Dagdas novada zemes sadalījumā 4 205 ha jeb 4,4 % sastāda ūdens objektu 

zeme, 3 213 ha jeb 3,4 % sastāda purvi, 2 624,0 ha jeb 2,8 % – krūmāji, 1761 ha jeb 1,9 

% – zeme zem ceļiem, 898 ha jeb 0,9 % – zem ēkām un pagalmiem un 2 083 ha jeb 

2,2% – pārējās zemes. Dagdas novadā kopā reģistrētas 13 483 zemes vienības ar kopējo 

platību 94 744 ha. 

 

 
No kopējās Dagdas novada zemes platības 7 543 zemes vienības ar kopējo 

platību 48 517,7 ha (51,2%) atrodas fizisko personu īpašumā, 2 049 zemes vienības ar 

kopējo platību 25 838,7 ha (27,3 %) – juridisko personu īpašumā, 171 zemes vienības 

ar kopējo platību 593,6 ha (0,6%) – pašvaldības īpašumā, 70 zemes vienības ar kopējo 

platību 5 158,2 ha (5,4%) – valsts un valsts institūciju īpašumā, 74 zemes vienības ar 

kopējo platību 97,9 ha (0,1%) – jaukta statusa kopīpašumā, savukārt, 332 zemes 

vienības ar kopējo platību 1 673,8 ha (1,8 %) fizisko personu lietošanā, 285 zemes 

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

 

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 2018.gada 

beigās (31.12.2018.) sastāda 7 361 iedzīvotāji, kas ir par 247 iedzīvotājiem jeb 3,2 % 

mazāk nekā 2018.gada sākumā – 7 608.  

 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits pēc faktiskās dzīvesvietas 2018.gada sākumā Dagdas novadā sastāda 6 992 

iedzīvotāji, kas ir par 261 iedzīvotājiem mazāk nekā 2017.gada sākumā (7 253) un par 

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

iedzīvotāju skaitu 2018.gada sākumā. 2018.gada laikā pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc 

46%

39%

3%

4%
3% 2% 1%

2%

Dagdas novada zemes sadalījums pēc lietošanas 

veida uz 01.01.2018.

Meži

Lauksaimniecības zeme

Purvi

Ūdens objektu zeme

Krumāji

Zeme zem ceļiem

Zeme zem ēkām un pagalmiem

Pārējā zeme



 

13 
 

 
Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

faktiskās dzīvesvietas Dagdas novadā ir samazinājies par 215 iedzīvotājiem un uz 

31.12.2018. sastāda 6 777, kas ir par 584 mazāk nekā deklarēto iedzīvotāju skaits. 
 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritoriālajās vienībās 2018.gadā 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju 

skaits         

(CSP dati )

01.01.2018. 31.12.2018. 01.01.2018.

1. Dagda 2108 2067 -41 2065 -43

2.
Andrupenes 

pagasts
1091 1054 -37 995 -96

3. Andzeļu pagasts 553 536 -17 491 -62

4. Asūnes pagasts 463 453 -10 417 -46

5. Bērziņu pagasts 362 340 -22 325 -37

6. Dagdas pagasts 733 719 -14 657 -76

7.
Ezernieku 

pagasts
738 697 -41 653 -85

8.
Konstantinovas 

pagasts
486 476 -10 437 -49

9.
Ķepovas 

pagasts
192 172 -20 163 -29

10. Svariņu pagasts 360 347 -13 322 -38

11. Šķaunes pagasts 522 500 -22 467 -55

KOPĀ: 7608 7361 -247 6992 -616

Nr.
Teritoriālā 

vienība

Deklarēto iedzīvotāju 

skaits                    

(PLMP dati)

Izmaiņas 

2018.gadā

Starpība                    

PMLP/CSP dati, 

01.01.2018. 

 

Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā 2018.gada beigās sastāda 7,8 cilvēki uz 1 

km2, kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji Latvijā (32,4 cilv./km2), vidēji Latgales 

reģionā (20 cilv./km2) un  blakus esošajos novados - Krāslavas novadā (14,7 cilv./km2), 

Ludzas novadā (13,6 cilv./km2), Rēzeknes novadā (10,6 cilv./km2), Zilupes novadā (9,4 

cilv./km2), Aglonas novadā (8,8 cilv./km2) 2018.gada beigās. 
 

Dagdas novadā 2 067 iedzīvotāji jeb 28,1 % no kopējā deklarēto iedzīvotāju 

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

pagastos savu dzīvesvietu deklarējuši 5 294 iedzīvotāji jeb 71,9 % no kopējā novadā 

deklarēto iedzīvotāju skaita. Dagdas novadā vislielākais iedzīvotāju blīvums  ir Dagdas 

pilsētā – 707,9 iedzīvotāji uz 1 km2, bet novada pagastos no 3,0 līdz 12,5 cilvēki uz 1 

km2. Vismazākais iedzīvotāju blīvums Dagdas novada lauku teritorijā ir pierobežas 

pagastos: Ķepovas pagastā – 3,0 cilv./km2, Bērziņu pagastā – 3,5 cilv./km2 un Svariņu 

pagastā – 3.5 cilv./km2, bet vislielākais Dagdas pagastā – 12,5 cilv./km2. 
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Aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies visās novada teritoriālajās 

vienībās vidēji par 3,4 %, bet visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinājies Svariņu, 

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

iedzīvotāju skaits novadā 2018. gada sākumā ir par 616 vairāk nekā patstāvīgo 

iedzīvotāju skaits), kas liecina par to, ka Dagdas novadā deklarētie iedzīvotāji 2018.gadā 

reģistrējuši savu faktisko dzīvesvietu ārpus Dagdas novada. 

 
                                                                   /Avots: PMLP Iedzīvotāju reģistra statistika/ 

 

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 

– 2018.gada 31.decembri – 7 361. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 

10,5 gados), iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 2 088 iedzīvotājiem 

jeb 22% 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. 

Dagdas novadā deklarēto iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra 

2018.gada beigās (PMLP dati):  

 līdz darbspējas vecumam – 828 jeb 11,2 % (uz 01.01.2018. – 880) 

t.sk. 408 vīrieši un 420 sievietes; 

 darbspējas vecumā  – 4 888 jeb 66,4 % (uz 01.01.2018. – 5 033) 

t.sk. 2656 vīrieši un 2 232 sievietes; 

 pēc darbspējas vecuma – 1 645 jeb 22,4 % (uz 01.01.2018. – 1 695) 

t.sk. 580 vīrieši un 1 065 sievietes. 
 
 

Kopā: 7 361 jeb 100 % (uz 01.01.2018. – 7608) 

t.sk. 3 644 vīrieši un 3 717 sievietes. 
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Dagdas novadā 2018.gada beigās: 

 latvieši – 4 673  (uz 01.01.2018. – 4732); 

 krievi – 1 857  (uz 01.01.2018. – 1 890); 

 baltkrievi – 509  (uz 01.01.2018. – 525); 

 poļi – 245  (uz 01.01.2018. – 251); 

 pārējie – 210  (uz 01.01.2018. – 210). 
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 Latvijas pilsonis – 6 721  (uz 01.01.2018. – 6 938); 

 Latvijas nepilsonis – 517  (uz 01.01.2018. – 549); 

 Pārējie – 123 (uz 01.01.2018. – 121) 

 

1.3. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UN BEZDARBA RĀDĪTĀJI 

 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem 2018.gada sākumā Dagdas 

novadā reģistrēti 945 nodokļu maksātāji t.sk. 550 saimnieciskās darbības veicēji, bet 

2018.gada beigās – 939 nodokļu maksātāji t.sk. 555 saimnieciskās darbības veicēji 

(fiziskās personas), kas liecina par to, ka nodokļu maksātāju skaits novadā 2018.gada 

laikā ir samazinājies par 6 nodokļu maksātājiem. 

Informācija par Dagdas novada teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju 

skaitu sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas  (VID dati)* 

91%

7% 2%

Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piedrības Dagdas 

novadā 2018.gada beigās

Pilsonis

Nepilsonis

Pārējie

Nr. Uzņēmējdarbības 

forma 

Uz 

01.01.2017. 

Uz 

01.01.2018. 

Uz 

01.01.2019 

Izmaiņas 

2018.gadā 

1. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību  

104 97 105 +8 

2. Zemnieku 

saimniecība 

177 168 162 -6 

3. Sabiedriska vai 

reliģiska organizācija 

62 63 64 +1 

4. Individuālais 

uzņēmums 

13 12 11 -1 

5. Budžeta iestāde 13 13 4 -9 

6. Kooperatīvā 

sabiedrība 

6 6 6 0 
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Informācija atlasīta pēc nodokļu maksātāja juridiskās adreses (fiziskām personām – deklarētās 

dzīvesvietas adreses). /Avots: VID dati./ 
 

Vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu maksātāju sastāvā 2018.gada beigās 

veido fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji – 555 

personas jeb 59 % no reģistrēto nodokļu maksātāju skaita, 2. vietā ierindojas zemnieku 

saimniecības – 162 jeb 17%, 3. vietā SIA – 105 jeb 11 %, 4. vietā sabiedriskās un 

reliģiskās organizācijas – 64 jeb 7 % un 5. vietā Individuālie komersanti – 32 jeb 3 % 

no kopējo nodokļu maksātāju skaita.  

 

Saskaņā ar VID datiem 2018.gadā Dagdas  novadā vidējais darba ņēmēju skaits, 

kuru darba devēju juridiskā adrese ir Dagdas novada teritorijā sastāda 1 229, kas ir par 

70 darba ņēmējiem mazāk nekā iepriekšējā 2017.gadā (1 279 darba ņēmēji). Sadalījumā 

pēc darba devēja pamatdarbības veida visvairāk darba ņēmēju ir “valsts pārvalde un 

aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana – 580, kam seko “Augkopība un lopkopība, 

medniecība un saistītas palīgdarbības” – 130, “Veselības aizsardzība” – 97, 

“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus” - 73, “Izglītība” – 63, 

“Mežsaimniecība un mežizstrāde” – 60. Lielākais darba devējs Dagdas novadā ir 

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

723 darba ņēmēji, jeb 58,8 % no kopējā darba ņēmēju skaita.  

Saskaņā ar VID sniegto informāciju, darba ņēmēju skaitā iekļauti tikai 

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

1%

3%

1%

7%
1%

11%

17%59%

Nodokļu maksātāju skaits un struktūra 

2018.gada beigās

Budžeta iestāde

Individuālais komersants

Individuālais uzņēmums

Sabiedriska vai reliģiska

organizācija
Kooperatīvā sabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu

atbildību
Zemnieku saimniecība

Saimnieciskās darbības veicējs

7. Individuālais 

komersants 

35 36 32 -4 

8. Saimnieciskās 

darbības veicējs 

530 550 555 +5 

                   KOPĀ: 940 945 939 -6 
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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 

”Firma Madara 89”, 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. 

2018.gada sākumā Dagdas novadā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits sastāda  

5033, bet 2018.gada beigās – 4888, kas ir par 145 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 2018.gada beigās sastāda 13.4 %, kas ir augstāks nekā vidēji 

valstī – 5%,  Latgales statistiskajā reģionā – 10,9 % un blakus esošajā Krāslavas novadā 

– 12.3 %, bet zemāks nekā Ludzas novadā – 16,3 %, Rēzeknes novadā – 16%, Kārsavas 

novadā – 18,8% un Zilupes novadā – 19,9%. 

Salīdzinot ar 2018.gada janvāri, bezdarba līmenis Dagdas novadā 2018. gada 

laikā ir samazinājies par 0,5 %  no 13.9% – 13.4%, bet bezdarbnieku skaits ir 

samazinājies no 621 līdz 595 personai (mīnus 26 personas). 
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām 

uz 31.12.2018.: 

 

 
 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Dagdas novadā reģistrēti 595 

bezdarbnieki, no kuriem 295 sievietes, 300 vīrieši. Vērtējot reģistrētos bezdarbniekus 

pēc vecuma grupām, var redzēt, ka lielākais bezdarbnieku skaits ir vecuma grupā 55 – 

59 gadi, savukārt mazākais 15 – 19 gadi. 

 

 Novadā reģistrētie bezdarbnieki pēc bezdarba ilguma: 

• līdz 6 mēnešiem – 178 personas; 

• no 6-12 mēnešiem – 69 personas; 

• no 1-3 gadiem – 130 personas; 

• 3 gadi un vairāk – 218 personas. 

                                    Kopā: 595 personas 

 

 Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa: 
 

• augstākā izglītība – 25 jeb 4,21 %,  

• profesionālā izglītība – 354 jeb 59.50%,  

• vispārējā vidējā izglītība – 102 jeb 17.15%,  

• pamatizglītība – 105 jeb 17,65%,  

• zemāka par pamatizglītību – 9 jeb 1,52%.  

                      Kopā: 595 personas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siev. Vīr.
15 -   

19

20 -  

24

25 -  

29

30 -  

34

35 -  

39

40 -  

44

45 -  

49

50 -  

54

55 -  

59

60 un 

vairāk

Dagdas 

novads
595 295 300 3 17 33 42 37 72 80 118 121 72

Reģistrēto 

bezdarbnieku skaits

Dzimums Vecuma grupas



 

20 
 

 
Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

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 *1 

3. Asūnes pagasta pārvalde *1 

4. Andzeļu pagasta pārvalde *1 

5. Bērziņu pagasta pārvalde *1 

6. Ezernieku pagasta pārvalde *1 

7. Konstantinovas pagasta pārvalde *1 

8. Ķepovas pagasta pārvalde *1 

9. Svariņu pagasta pārvalde *1 

10. Šķaunes pagasta pārvalde *1 

11. Aleksandrovas internātpamatskola 

12. VSPC “Dagda” 

Pārskata periods: 01.01.2018. – 31.12.2018.                                        

*1 - starpperiods: 01.01.2018. – 30.06.2018. 

Domes sastāvs – 15 deputāti                  

(no 15.06.2017. līdz 31.12.2018.) 

                                                                     

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. 

Lai nodrošinātu novada domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 

dome no pašvaldības deputātiem ievēlēja pastāvīgās komitejas: Finanšu un attīstības 

jautājumu komiteja: 9 deputātu sastāvā, Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības 

jautājumu komiteja: 7 deputātu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:  
 

 

 Administratīvo aktu apstrīdēšanas    

komisija 

 Civilās aizsardzības komisija 

 Zemes nomas tiesību izsoles komisija 

 Administratīvā komisija  Medību koordinācijas komisija 

 Dzīvokļu jautājumu komisija  Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisija 

 Ētikas komisija 

 Iepirkumu komisija 

 Vēlēšanu komisija  Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 Zemes komisija  Interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisija 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisija 
 

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 (līdz 30.06.2018), Vides un tautsaimniecības 
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nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, kā arī Dagdas novada būvvalde, Dagdas novada bāriņtiesa 

un Dagdas novada sociālais dienests.  

Dagdas novada pašvaldības padotībā uz 01.01.2018. kā nodokļu maksātāja 

struktūrvienības bija reģistrētas 10 pašvaldības iestādes: 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 novada Tautas nams, „Pilsētsaimniecība”, Dagdas Tūrisma 

informācijas centrs un Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs.  

Veicot pagastu pārvalžu un to struktūrvienību reorganizāciju ar 01.07.2018. kā 

Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāja struktūrvienības papildus tika reģistrētas 

arī 9 pagasta pārvaldes, 7 izglītības iestādes (t.sk. Konstantinovas sākumskola, kas 

likvidēta ar 31.08.2018.), kā arī muzejs “Andrupenes lauku sēta”, savukārt Dagdas 

novada Tautas nams reorganizēts par Dagdas novada Kultūras centru, iekļaujot savā 

struktūrā pagastu pārvalžu tautas (saietu) namus, bet Dagdas novada Tautas bibliotēka 

apvienota ar Dagdas pilsētas bērnu bibliotēku un 9 pagastu bibliotēkām, izveidojot 

Dagdas novada bibliotēku. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas 

rezultātā Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāja struktūrvienību skaits 

palielinājās no 10 līdz 26 nodokļu maksātāja struktūrvienībām, kurās centralizētās 

grāmatvedības funkcijas pārņēma Finanšu nodaļa, palielinot nodaļas darbinieku skaitu. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina 9 (deviņas) Dagdas novada pašvaldības struktūrvienības - 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 un Šķaunes pagasta 

pārvalde.  

Dagdas novadā uz 01.01.2018. darbojās 12 izglītības iestādes: 2 pirmsskolas 

izglītības iestādes, 1 sākumskola, 4 pamatskolas, 2 vidusskolas, 2 profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes un 1 speciāla internātskola, bet uz 01.09.2018. izglītības iestāžu skaits 

samazinājās līdz 11 iestādēm (likvidēta Konstantinovas sākumskola), bet Asūnes 

pamatskola un Šķaunes pamatskolas tika reorganizētas par sākumskolām, Dagdas PII 

“Saulīte” ar 01.09.2018. izveidota filiāle Konstantinovā (bijušās sākumskolas ēkā).  

Visās pagastu pārvaldēs darbojas Tautas (saietu) nami (9), Bibliotēkas (9), 

veselības aprūpes pieejamībai Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un Šķaunē darbojas 

FAP (4), kā arī muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes muižas Vides izglītības 

centrs un ekspozīciju zāle (Ezernieku pagastā) un Vides izglītības un kultūras 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. 
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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 2018.gadā tika nodarbināti 723 

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

kuriem pašvaldībā nav pamatdarba vieta. 2018.gadā ir notikušas izmaiņas pašvaldības 

darbinieku skaitā, ir notikusi darbinieku rotācija pašvaldības iestāžu ietvaros, jo 

centralizētās grāmatvedības rezultātā Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļā 

palielinājās nodaļas darbinieku skaits, bet kopumā pašvaldībā samazinājās 13  amata 

(štata) vienības. 
 
 

 

 

 

Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2018.gadā 

 

Pašvaldības iestādes, 

struktūrvienības uz 01.01.2018. 

Darbinieku 

skaits uz 

01.01.2018. 

Pašvaldības iestādes, 

struktūrvienības uz 

31.12.2018. 

Darbinieku 

skaits uz 

31.12.2018. 

1. Dagdas novada pašvaldība 

t.sk.                                                     

263 1. Dagdas novada 

pašvaldība t.sk.                                                   

599 

1.1. novada pašvaldības 

administrācija, nodaļas un 

dienesti t.sk. bāriņtiesa un 

sociālais dienests 

77 1.1. novada pašvaldības 

administrācija, nodaļas un 

dienesti t.sk. bāriņtiesa un 

sociālais dienests 

80 

1.2. PII "Saulīte" 37 1.2. PII "Saulīte" 41 

1.3. Dagdas vidusskola 75 1.3. Dagdas vidusskola 77 

1.4. Dagdas Mūzikas un mākslas 

skola 

14 1.4. Dagdas Mūzikas un 

mākslas skola 

14 

1.5. Dagdas novada Sporta skola 8 1.5. Dagdas novada Sporta 

skola 

8 

1.6. Dagdas Tautas nams 11 1.6. Dagdas novada 

Kultūras centrs 

43 

1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, 

Bērnu, Dagdas pagasta ) 

8 1.7. Dagdas novada 

bibliotēka 

18 

1.8.Dagdas novada Jauniešu 

iniciatīvu centrs 

6 1.8. Dagdas novada 

Jauniešu iniciatīvu centrs 

6 

1.9. Dagdas Tūrisma informācijas 

centrs 

3 1.9. Dagdas Tūrisma 

informācijas centrs 

1 

1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 24 1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 24 

2. Andrupenes pagasta 

pārvalde 

60 1.11. Andrupenes pagasta 

pārvalde 

 

21 
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3. Andzeļu pagasta pārvalde 41 1.12. Andzeļu pagasta 

pārvalde 

12 

4. Asūnes pagasta pārvalde 53 1.13. Asūnes pagasta 

pārvalde 

21 

5. Bērziņu pagasta pārvalde 17 1.14. Bērziņu pagasta 

pārvalde 

15 

6. Ezernieku pagasta pārvalde 69 1.15. Ezernieku pagasta 

pārvalde 

19 

7. Konstantinovas pagasta 

pārvalde 

32 1.16. Konstantinovas 

pagasta pārvalde 

16 

8. Ķepovas pagasta pārvalde 18 1.17. Ķepovas pagasta 

pārvalde 

13 

9. Svariņu pagasta pārvalde 20 1.18. Svariņu pagasta 

pārvalde 

19 

10. Šķaunes pagasta pārvalde 31 1.19. Šķaunes pagasta 

pārvalde 

17 

  1.20.Ezernieku vidusskola 43 

1.21. Andrupenes 

pamatskola 

18 

1.22. Andzeļu pamatskola 24 

1.23.Asūnes sākumskola 21 

1.24. Šķaunes sākumskola 13 

1.25. PII “Avotiņš” 12 

1.26. Muzejs” Andrupenes 

lauku sēta” 

3 

11. PI "VSPC "Dagda"" 83 2. PI "VSPC "Dagda"" 78 

12. Aleksandrovas 

internātpamatskola 

59 3. Aleksandrovas 

internātpamatskola 

59 

 

Kopā: 746  736 
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3. DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžets – Saistošie noteikumi Nr.2018/2 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”  tika apstiprināti pašvaldības 

domes ārkārtas sēdē 2018.gada 5.februārī (protokols Nr.2, 1.§). 

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 2018.gada budžetā grozījumi veikti trīs reizes: 

➢ 26.07.2018., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2018/5 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (prot. Nr.9, 6.§); 

➢ 30.10.2018., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2018/8 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (prot. Nr.13, 4.§); 

➢ 07.02.2019., apstiprinot Saistošos noteikumus Nr.2019/2 “Grozījumi Dagdas 

novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 

“Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (prot. Nr.2, 1.§); 

 

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpilde apstiprināta pašvaldības 

domes sēdē 2019.gada 7.februārī (protokols Nr.2, 2.§), bet Dagdas novada pašvaldības 

konsolidētais 2018.gada pārskats apstiprināts pašvaldības domes sēdē 2019.gada 

30.maijā (protokols Nr.6, 3.§). 

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

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

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu 

pārskata revīziju, pamatojoties uz 2018.gada 29.jūnija līgumu Nr.DNP-18-2/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 

2018.gadā sastāda EUR 9 336 433, kas ir par 0,85% mazāk kā apstiprināts gada plāns 

(EUR 9 416 444) un par EUR 348 966 jeb 3.88 % vairāk nekā iepriekšējā 2017.gadā 

(EUR 8 987 467), bet pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastāda EUR 8 898 597, kas 

ir par EUR 195 935 jeb 2,2% mazāk nekā 2017.gadā (EUR 9 094 535).  

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi pēc naudas plūsmas 

2018.gadā sastāda EUR 545 572, kas ir par EUR 183 431 jeb 50,65 % vairāk nekā 

iepriekšējā, 2017.gadā (EUR 362 141), bet pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 

sastāda EUR 660 668, kas ir par EUR 294 962 jeb 80,6 % vairāk nekā 2017.gadā (EUR 

365 706).  

Dagdas novada pašvaldības ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem pēc 

naudas plūsmas 2018.gadā sastāda EUR 6 816, kas ir par EUR 4 463 jeb 189,67 % 

vairāk nekā iepriekšējā, 2017. gadā (EUR 2 353), bet izdevumi no ziedojumiem un 

dāvinājumiem sastāda EUR 7 145, kas ir par EUR 5 121 jeb 253,01 % vairāk nekā 

2017.gadā (EUR 2 024).  

 

3.1. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA IEŅĒMUMI  

 

Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi 2018.gadā 

sastādīja EUR 9 882 005, kas ir par 0,6 % mazāk kā apstiprinātais plāns (EUR 9 943 

666) un par 5,69 % vairāk nekā tika iekasēts iepriekšējā, 2017. gadā (EUR 9 349 608). 

No kopējiem 2018. gada ieņēmumiem EUR 9 336 433 (94,2 %) ir pamatbudžeta 

ieņēmumi, bet EUR 545 572 jeb (5,8 %) ir speciālā budžeta ieņēmumi.  

Pamatbudžeta ieņēmumi: 

  2018.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti EUR 9 336 433, 

kas ir par 0,85 % mazāk kā apstiprinātais gada plāns (EUR 9 416 444) un par 3,9% 

vairāk kā tika saņemts 2017.gadā (EUR 8 987 467), savukārt 2019.gadā plānoti EUR 

12 816 935. 

 No kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 31,2 %, jeb EUR 2 911 675 

veido nodokļu ieņēmumi, 1.3 %, jeb EUR 126 160 veido nenodokļu ieņēmumi, 7,0 %, 

jeb EUR 658 180 veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 

58,1 %, jeb EUR 5 424 711 veido saņemtie valsts budžeta transferti un 1,4 %, jeb EUR 

134 441 veido saņemtie pašvaldību budžetu transferti, savukārt ārvalstu finanšu 

palīdzība 2018.gadā sastādīja 0,87 %. 
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Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 2017. - 2019.gadā 

 

Pašvaldības nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 

sastāda lielāko daļu jeb 85,12 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un nekustamā 

īpašuma nodoklis, kas sastāda 14,88% no nodokļu ieņēmumiem.  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018.gada pamatbudžetā veidoja 26,55% no 

kopējiem ieņēmumiem un sastādīja EUR 2 478 454, kas ir par 0,44% mazāk, nekā 

budžeta plāns (EUR 2 489 413). Salīdzinājumā ar 2017.gadu, Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis palielinājās par 0,21%. 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 2018.gada pamatbudžetā saņemts EUR 433 221 

apmērā, kas ir par 4.7 % mazāk kā gada plāns (EUR 454 573). Šī nodokļa īpatsvars 

kopējos ieņēmumos veido 4.64 % un salīdzinājumā ar 2017. gadu (EUR 466 614), šī 

nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par 7,1 %. Nodokļu likmes, saskaņā ar 

likumdošanu 2018.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 

likumdošanā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides politiski represētajām 

personām, trūcīgajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi veido EUR 397 907, jeb 

91,84% no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Gada plāns (EUR 392 

676) šajā pozīcijā ir izpildījies par 100%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļa 

maksājumos par zemi saņemts par 7,7 % mazāk. 
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No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem 2018.gadā, nodokļa 

maksājumi par ēkām un būvēm sastāda tikai 3,9 %, jeb EUR 16 938. Gada plāns ir 

izpildījies gandrīz par 100 % un kas ir par 5,53 % vairāk ne kā bija saņemts 2017.gadā 

(EUR 16 049). Nodokļa maksājumi par mājokļiem 2018.gadā sastādīja EUR 18 376, jeb 

4,2 % no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi bija par 

4,3 % mazāki ne kā 2017.gadā (EUR 19 192).  

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā 2018.gadā sastāda EUR 126 160, kas 

veido tikai 1,3% no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns tika izpildīts par 

94,12% un salīdzinājumā ar 2017.gada ieņēmumiem (EUR 89 565) šie ieņēmumi 

palielinājās par 40,8 %. Nenodokļu ieņēmumi 2018.gadā sastāv no valsts nodevām 

(EUR 6 744), pašvaldību nodevām (EUR 745), naudas sodiem un sankcijām (EUR 1 

828), pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (EUR 6 510) kā arī ieņēmumiem no pašvaldības 

īpašumu pārdošanas (EUR 109 221). 

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2018.gadā tika saņemti EUR 658 180 

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

685 226) ir izpildījies par 95,93 %. Salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 656 210) šis 

ieņēmumu veids ir palielinājies par 0,3 %. Lielākos ieņēmumus sadaļā maksas 

pakalpojumi veido: ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 488 581 

euro, jeb 74,23 % no visiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ieņēmumi par 

komunālajiem pakalpojumiem – 113 908 euro, jeb 17,31 % no visiem ieņēmumiem par 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem novadā. Jāpiezīmē, ka galvenie šī ieņēmuma veida 

iekasētāji un pakalpojuma sniedzēji ir novada pagastu pārvaldes, jo Dagdas pilsētā 

galvenos komunālos pakalpojumus (centralizētā apkure, ūdensvada un kanalizācijas 

pakalpojumi, māju apsaimniekošana) sniedz izveidotā pašvaldības SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība”. Viņi arī iekasē ieņēmumus par šiem pakalpojumiem. Maksa par 

izglītības pakalpojumiem 94 498 euro, jeb 14,36 % no visiem maksas pakalpojumiem, 

ieņēmumi par nomu un īri 31 021 euro, jeb 15,7 % no kopējiem maksas pakalpojumiem, 

kā arī pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 7 459 euro. 

Valsts budžeta transferti  ir lielākā Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa 

un sastāda EUR 5 424 771 jeb 58,1 % no kopējiem 2018.gada pamatbudžeta 

ieņēmumiem. Šī sadaļa ir izpildījusies par 99,8 % no plānotā (EUR 5 435 899) un 

salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 5 155 069), saņemts par 5,23% vairāk. 

Valsts budžeta transfertus veido:  

1) pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem jeb 

mērķdotācijas (EUR 2 726 758), kas sastāda 50,2% no visiem valsts budžeta 

transfertiem, kur vislielāko īpatsvaru sastāda valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko 

darbinieku atlīdzībai; 

2) saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. 2018.gadā šī summa ir EUR 411 652 

jeb 7,6 % no kopējiem Valsts budžeta transfertiem. Šajā gadā kā lielāko investīciju 
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projektu var minēt projektu- Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves 

īstenošana (Aleksandrova-Skudriki); 

 3) saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā 

sastāda EUR 2 247 375, jeb 41,4% no kopējiem valsts budžeta transfertiem, plāns (EUR 

2 299 508) tika izpildīts par 97,7%; 

4) pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 2018.gadā bija tikai EUR 

38 986, jeb 0,7 % no kopējiem valsts budžeta transfertiem un izpildījās par 100%.  

  5) Pašvaldību budžetu transferti 2018.gadā saņemti EUR 134 441 apmērā un tie 

sastāda 1,44 % no kopējiem ieņēmumiem. Šajā gadā saņemto ieņēmumu apjoms ir par 

0,38% mazāks, ne kā tika saņemts 2017.gadā (EUR 134 954). 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.  

 

Speciālā budžeta ieņēmumi: 

  2018.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija EUR 545 572, kas sastāda 5,5 % no 

pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma bija 100% un, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu sastāda  par 51,1 % vairāk nekā 2017.gadā (EUR 362 141). 

Valsts budžeta finansējuma apjoms pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai sastādīja 

EUR 362 788, bet papildus saņemti līdzekļi ES politiku instrumentu projektiem.     

Jāpiezīmē, ka speciālā budžeta ieņēmumos lielāko daļu, jeb 98,5 % sastāda tieši 

saņemtie valsts budžeta transferti pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai un tikai 1,5 % 

ieņēmumu sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi, jeb EUR 8 173. Jāpiezīmē, ka 

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

par 15 % 
 

3.2 PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI 

 

Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi 2018. gadā sastāda EUR 9 559 265. No 

tiem EUR 8 898 597 jeb 93,1 % veido pašvaldības pamatbudžeta izdevumi un EUR 660 

668 jeb 6,9 % pašvaldības speciālā budžeta izdevumi. Salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 

9 460 241) šī gada izdevumi ir par 1,05 % lielāki, bet, salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR 

8 898 704) par 6,9 % lielāki. 

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām: 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā sastādīja EUR 8 898 597 un 

budžeta plāns tika izpildīts par 97,3 %. Lielāko budžeta izdevumu īpatsvaru atbilstoši 

izdevumu ekonomiskajām kategorijām veido izdevumi atlīdzībai, t.i. atalgojumiem un 

darba devēja VSAO iemaksām, pabalstiem un kompensācijām EUR 6 025 814, kas 
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sastāda 67,7 % no visiem pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 99,13 % un 

salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 5 765 311) šie izdevumi ir palielinājušies par 4,5 %. 

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  1 953 919, kas sastāda 22 

% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 95.67 % un 

salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 1 849 722) šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies par 

5.8 %. 

Trešā lielākā 2018.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem 

pabalstiem EUR 453 691, kur pensijas un sociālie pabalsti naudā ir 85,81 % no kopējiem 

izdevumiem sociālajiem pabalstiem. Šī sadaļa sastāda 5,1 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem, un plāns tika izpildīts par 87,96 %. Salīdzinot ar 2017.gadu (EUR 484 820) 

šie izdevumi ir samazinājušies par 6,4 %. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2018.gadā 

nedaudz samazinājās to bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 

2017.gadā tika izmaksāti EUR 151 898, tad 2018.gadā izmaksāti EUR 118 190, kas ir 

par 22,19 % mazāk. 

Ceturtā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas 

sastāda EUR 339 829, jeb 3.6 % no kopējiem izdevumiem un gada plāns ir izpildījies 

par 89 %, salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 830 444), šī izdevumu sadaļa ir 

samazinājies par 59,8 %. Tas izskaidrojams ar to, ka 2018 gadā tika realizēts projekts 

ceļu infrastruktūras sakārtošanas jomā, kas atspoguļojas speciālajā budžetā. 

Piektā lielākā izdevumu sadaļa ir uzturēšanas izdevumu transferti EUR 85 960, 

kas sastāda 0,97% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 

99,3%. 



 

31 
 

 
Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

 
 

Pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām: 

Ja vērtē pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, 

tad kā katru gadu, arī 2018.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai. 

Izdevumi izglītībai 2018.gadā sastāda EUR 4 110 449, jeb 46,2 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 99,5 % un salīdzinājumā ar 

2017.gadu (EUR 4 478 572) izdevumi ir samazinājušies par 8,2%. Augstais izdevumu 

īpatsvars izglītībai ir izskaidrojams ar to, ka Dagdas novada pašvaldībā darbojas 12 

izglītības iestādes - 2 vidusskolas (Dagdas vidusskola un Ezernieku vidusskola) 2 

pamatskolas (Andrupenes pamatskola un Andzeļu pamatskola) 2 sākumskolas (Asūnes 

sākumskola un Šķaunes sākumskola), 1 speciālā skola – Aleksandrovas 

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

novada Sporta skola un vēl novadā darbojās 2 pirmsskolas izglītības iestādes PII 

“Saulīte” Dagdā un Konstantinovā, PII “Avotiņš” Andrupenē). 2018.gadā tika likvidēta 

Konstantinovas sākumskola. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir otrā lielākā izdevumu sadaļa. Izdevumi 

2018.gadā sastāda EUR 1 028 793 apmērā, jeb 11,6 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 97,1 %. Salīdzinot ar 2017.gadu (EUR 896 

840) izdevumi ir palielinājušies par 14,7 %. 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.  

Atpūta, kultūra un reliģija ir trešā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldības 

pamatbudžetā un 2018.gadā izdevumi sastādīja EUR 1 016 621, jeb 11,42 % no 

kopējiem izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 92,2% un salīdzinājumā ar 2017.gadu 
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(EUR 955 019) šie izdevumi ir palielinājušies par 6,5%. Izdevumu pieaugums 

galvenokārt ir izskaidrojams ar kultūras iestāžu reorganizāciju, pievienojot novada 

pagastu Tautas (saietu) namus Dagdas novada kultūras centram un apvienojot Dagdas 

novada bibliotēkas vienā iestādē - Dagdas novada bibliotēka.  

Veselība ir ceturtā lielākā izdevumu sadaļa novadā un tā sastāda EUR 961 304, 

kas ir 10,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 97,85 % 

un salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 901 565) šie izdevumi ir palielinājušies par 6,6 %. 

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. 

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), kas ar 2018.gada 

1.jūliju palika par Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāja struktūrvienībām. 

Kopējie izdevumi Valsts pārvaldei 2018.gadā sastādīja EUR 907 986, jeb 9,5 % no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un tā ir piektā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldībā. 

Budžeta plāns ir izpildījies par 99,8 % un salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 926 538) 

šie izdevumi ir pat nedaudz (par 2 %) samazinājušies.  

Sociālā aizsardzība – izdevumi šajā sadaļā sastādīja EUR 691 424 , jeb 7,8 % no 

kopējiem 2018.gada pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 90,2 % un 

salīdzinot ar 2017 .gadu (EUR 727 641) izdevumi ir samazinājušies par 4,9 % un tam 

galvenais izskaidrojams ir tas, ka 2018.gadā nedaudz samazinājās to bezdarbnieku 

skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā 

projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 2017.gadā tika izmaksāti EUR 151 898, 

tad 2018.gadā izmaksāti EUR 118 190, kas ir par 22,19 % mazāk. 

Pašvaldībā vēl ir izdevumu sadaļas, kuras kopēja budžeta izdevumu klāstā ir 

robežās no 0,25 % līdz 1,00 %. Sadaļa Sabiedriskā kārtība un drošība ietver sevī 

izdevumus saistītus ar bāriņtiesas uzturēšanu un 2018.gadā sastādīja EUR 88 912, jeb 

1,00 % no kopējiem izdevumiem, sadaļa Ekonomiskā darbība ietver sevī izdevumus 

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

izdevumi 2018.gadā bija EUR 70 817, jeb 0,8 %. Salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR 83 

282) šie izdevumi samazinājās par 14,9 %. Izdevumu sadaļā Vides aizsardzība 

2018.gada izdevumi sastāda EUR 22 291, jeb 0,25 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem un salīdzinot ar 2017.gadu (EUR 32 617) šie izdevumi ir samazinājušies 

par 31,6%. 
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Lai varētu nodrošināt visus 2018.gada izdevumus, konkrētiem mērķiem tika 

ņemti vairāki aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu EUR 334 145 un gada laikā 

tika atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo summu EUR 654 642. Par to sīkāk 

atspoguļots sadaļā Pašvaldības aizņēmumi. Līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2018.gada 

sākumā bija  EUR 293 163, bet līdzekļu atlikums gada beigās sastādīja EUR 325 626. 

 

Speciālā budžeta izdevumi 

Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā sastādīja EUR 660 668, kas ir 6,9 % no 

kopējiem Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2017.gadu 

(EUR 365 706) speciālā budžeta izdevumi ir palielinājušies par 80,7 %. Speciālajā 

budžetā galveno īpatsvaru veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu tīkla 

uzturēšanai un ar to saistītiem pasākumiem t.sk. projektu realizācijai. 2018.gadā tika 

īstenots projekts “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” Darbi šajā gadā 

arī tika paveikti, līdz ar to attiecīgi palielinājās arī izdevumu apjoms šajā jomā. 

Vērtējot speciālā budžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, tad 

vislielāko īpatsvaru veido izdevumi pamatkapitāla veidošanai EUR 337 843, jeb 

51,14 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Otrā lielākā izdevumu sadaļa ir 

izdevumi par pakalpojumiem un precēm – EUR 275 890, jeb 42 % no visiem speciālā 

budžeta izdevumiem, plāns (EUR 303 434) ir izpildījies par 90,9 %. Trešā lielākā 

izdevumu sadaļa ir izdevumi atlīdzībai EUR 44 430, jeb 6,7 % no kopējiem speciālā 

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

maksāts 1 ceļu inženierim un daļēji vairākiem ceļu strādniekiem. 

2017.gads 2018.gads 2019.gads (plāns)

Vispārējie valdības dienesti 926538 907986 935000

Sabiedriskā kārtība 92460 88912 104000

Ekonomiskā darbība 83283 70817 86000

Vides aizsardzība 32617 22291 20000

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana
896840 1028793 3200000

Veselība 901565 961304 1028000

Atpūta, kultūra 955019 1016621 1416000

Izglītība 4478572 4110449 3980000

Sociālā aizsardzība 727641 691424 720000
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Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda 

izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 659 482, jeb 99,8 % no visiem 

speciālā budžeta izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā sadaļā tiek atspoguļoti 

visi izdevumi, saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. 

 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 2018.gada sākumu 

sastāda EUR 3 114 687, bet uz 2018.gada beigām -  EUR 4 469 899. No kopējām 

pašvaldības saistībām aizņēmumi sastāda  EUR 4 442 712 jeb 99,4%, bet galvojumi 

EUR 27 187 jeb 0,6%.  

Dagdas novada pašvaldības saistību īpatsvars budžetā 2018.gada sākumā sastāda 

7,93 %, bet 2018. gada beigās 8,59 % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 

un iemaksām PFIF, kas sastāda EUR 5 851 677.  
 

4.1. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI 

 

Uz 2018.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējos gados 

saņemto aizņēmumu atmaksu saskaņā ar 39 aizdevuma līgumiem, kas noslēgti 2004.-

2017.gadā, par kopējo atlikušo summu EUR 2 981 135.  

2018.gada laikā pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi vēl 4 (četrus) Aizdevuma 

līgumus par kopējo summu EUR 1 329 834 (2017.gadā - EUR 277 400), no kuriem 

aizvadītajā – 2018. gadā izlietoti EUR 334 145,-, bet kopējais aizņēmumu palielinājums 

sastāda EUR 380 645, jo 2018.gadā izlietots aizņēmums VSPC “Dagda” stāvlaukuma 

būvniecībai  EUR 46 500 apmērā, saskaņā ar 2017.gadā noslēgto aizdevuma līgumu. 
 

Pašvaldības noslēgtie aizdevuma līgumi 2018.gadā, EUR 

 

Nr. 

 

Aizdevuma izlietošanas mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums – 

atmaksas 

termiņš 

Līguma 

summa 

(EUR) 

2018.gadā 

saņemtā 

summa 

 

1. 

ELFLA projekta “Dagdas novada 

lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanai 

08.06.2018.                      

līdz 20.05.2028. 

                    

691 400 

             

256 645 

 

 

2. 

Projekta “Dagdas vidusskolas telpu 

remontdarbi (Mājturības un 

darbmācības kabinetu remonts, skolas 

jumta nožogojuma montāža)” 

īstenošanai 

 

04.07.2018.            

līdz 20.06.2023. 

 

41 500 

 

41 500 
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3. 

ELFLA projekta ”Kapličas 

būvniecība Andzeļu ciemā rituālo 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 

un sasniedzamībai” īstenošana 

 

30.08.2018.            

līdz 20.08.2021. 

 

36 000 

 

36 000 

 

4. 

Projekta “Dagdas vidusskolas sporta 

laukuma pārbūve Latvijas- Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 

līdzfinansētā izglītības iestāžu 

investīciju projekta ”Veselīga dzīve- 

pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” 

ietvaros” īstenošanai 

 

30.08.2018.            

līdz 20.08.2038. 

 

560 934 

 

0 

 

KOPĀ:    1 329 834 334 145 

 Iepriekš minētie projekti, kuru vajadzībām tika ņemti aizņēmumi, 2018.gada 

laikā  tika veiksmīgi īstenoti, izņemot ELFLA projektu “Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve”, kurš ir daļēji īstenots, un tiks pabeigts un aizņēmums izņemts 

2019.gadā, savukārt, projekts “Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve Latvijas- 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā izglītības iestāžu investīciju 

projekta ”Veselīga dzīve - pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” ietvaros” 2018.gadā netika 

īstenots un aizņēmums netika izmantots. 

Uz pārskata gada beigām – 31.12.2018. Dagdas novada pašvaldības neatmaksāto 

aizņēmumu atlikums sastāda EUR 2 707 136, kas ir par EUR 273 999 samazinājies 

salīdzinot ar pārskata gada sākumu., jo 2018.gadā saņemti aizdevumi EUR 380 645 

apmērā, savukārt atmaksātie aizdevumi sastāda EUR 654 644. 

Izdevumi aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas apmaksai sastāda EUR 8 

761,  kas ir par 991 EUR  mazāk nekā 2017.gadā (EUR 9 752), jo samazinās aizdevumu 

procenti iepriekšējos gados noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem ar Valsts kasi un Vides 

investīciju fondam atmaksājamā pamatsumma. 2018.gadā beidzies atmaksas termiņš 

diviem  2013. gadā noslēgtajiem Aizdevuma līgumam ar Valsts kasi.  
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Saņemto un atmaksāto aizņēmumu apmērs 2014. – 2018.gādā, EUR 

 

 

 

 Pēc aizņēmuma izlietošanas mērķa un atlikušās summas uz 31.12.2018. visvairāk 

aizņēmumu atmaksai līdzekļi paredzēti izglītības iestāžu investīciju projektu realizācijai 

Dagdas pilsētā un pagastos – 8 līgumi par kopējo atlikušo summu EUR 662 988, kas 

sastāda 25%. Novada ūdenssaimniecības sakārtošanai atlikušo aizņēmumu summa 

sastāda EUR 594 131 no visiem aizdevumiem (8 līgumi), ieskaitot SIA “Dagdas 

komunālās saimniecības” pamatkapitāla palielināšanu ūdenssaimniecības projekta 

realizācijai (līdzfinansējuma nodrošināšanai). Autoceļu sakārtošanai t.sk. tilta 

rekonstrukcijai atlikušo aizņēmumu summa sastāda EUR 441 247 jeb 16 %; Nedaudz 

mazāk - EUR 400 637 jeb 15 % siltumapgādes sistēmu sakārtošanai un katlu māju 

rekonstrukcijai (6 līgumi); Novada kultūras iestāžu un objektu sakārtošanai t.sk. jauna 

saietu nama būvniecībai Ezerniekos atlikušo aizņēmumu summa sastāda EUR 353 851 

jeb 13 % (5 līgumi); EUR 197 480 transporta iegādei t.sk. pasažieru mikroautobusu 

iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai (6 līgumi); EUR 56 804,- jeb 2 % 

veselības aprūpes pieejamības  nodrošināšanai – rentgena iekārtas iegādei pašvaldības 

iestādei VSPC “Dagda” (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 2018.gadā, EUR” uz 7 lp.) 
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4.2. PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI 

 

2018.  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 2018.gada 1. janvāri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas atlikums 

sastāda EUR 25 893, bet pārskata gada beigās (31.12.2018.) – EUR 12 973, kas ir par 

EUR 12 920 mazāk nekā gada sākumā.  

       

 

Galvotās aizņēmuma summas samazinājums saistīts ar to, ka 2018.gadā SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” atmaksāja 2009.gadā saņemto aizdevumu 

ūdenssaimniecības projekta realizācijai EUR 11 016 apmērā saskaņā ar aizdevuma 

atmaksas grafiku, savukārt, fiziskās personas atmaksājušas studiju aizdevumus par 

kopējo summu EUR 1 904 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 2018.gadā, EUR ” uz 1 lp. 
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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.  

2018. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar 

zaudējumiem EUR 29 858 apmērā, savukārt iepriekšējo, 2017.gadu,  ar  peļņu EUR 12 

443 apmērā. 

 Uz 2018.gada sākumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pašu kapitāls 

sastādīja EUR 693 889 un, salīdzinot ar 2017.gada sākumu, sabiedrības pašu kapitāls ir 

pieaudzis par EUR 12 443. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā 2018. 

pārskata gada beigās pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība 

radniecīgo kapitālsabiedrības kapitālā ir samazinājusies par EUR  29 858, ko sastāda 

2018. pārskata gada zaudējumi. Līdz ar to uz  pārskata gada beigām Dagdas novada 

pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi  SIA  "Dagdas  komunālā  saimniecība"  kapitālā 

sastāda EUR 664 031. 

        5.1. tabula: Pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2017. 

 

Pārvērtēts

2017.g. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2018. 

 

Pārvērtēts

2018.g. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2018. 

SIA “Dagdas 

komunālā 

saimniecība”, 

Reģ.Nr.45903000289 

 

681 446 

 

12 443 

 

693 889 

 

-29 858 

 

664 031 

 

Informācija par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbību 2018.gadā apkopota šī 

pārskata 10.1. apakšnodaļā. 
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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.  

 

2018.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, 2017.gadu, pamatlīdzekļu kopsumma 

pašvaldības bilancē samazinājusies par EUR 436 127 un uz 31.12.2018.  sastāda  EUR 

15 365 000  (uz 01.01.2018. – EUR 15 801 127).  

Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2018.gadā: 

 

Nr. Pamatlīdzekļi Uz 01.01.2018. Uz 31.12.2018. Izmaiņas 

2018.gadā 

1. Zeme, ēkas, būves 23 039 586 23 379 721 +340 135 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 

 

226 536 

 

226 382 

 

-154 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 3 567 034 3 700 728 +133 694 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 

 

204 887 

 

49 201 

 

-155 686 

5. Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

 

490 674 

 

723 233 

 

+232 559 

6. Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

 

208 467 

 

202 927 

 

-5 540 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

 

0 

 

462 

 

+462 

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 

nolietojums (-) 

 

(11 936 057) 

 

(12 917 654) 

 

(981 597) 

                                           

Pamatlīdzekļi kopā: 

 

15 801 127 

 

15 365 000 

 

-436 127 
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 2018.gadā ir palielinājusies bilances posteņa “Zeme, ēkas un būves” vērtība, jo: 

 2018. gadā ekspluatācijā nodoti pārbūvēti autoceļi Aleksandrova - Skudriķi un 

autostāvlaukums VSPC “Dagda” – EUR 390 647, īstenoti projekti “Kapličas 

būvniecība Andzeļu ciemā” – EUR 43 115, “Āra klase Dagdā” – EUR 11 684, 

sākotnēji atzīti dzīvokļi un nedzīvojamās ēkas, transporta būves, pārējais 

nekustamais īpašums – EUR 54 692. 

 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas Andrupenes un Svariņu pagastos 

norakstītas sakarā ar demontēšanu un nojaukšanu. Dzīvojamās mājas, dzīvokļi 

un saimniecības ēkas Bērziņu pagastā norakstītas no pašvaldības bilances, 

pamatojoties uz paju sabiedrības “Bērziņi” vienošanos  ar iedzīvotājiem par 

sabiedrības īpašumu atsavināšanu par pajām (Latvijas Republikas 1991.gada 

21.jūnija Likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju" 19.pants). 

 Transporta būves norakstītas, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

lēmumu par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā. 

 Pašvaldības zeme norakstīta no bilances, pamatojoties uz VZD datiem par zemes 

vienību platību precizēšanu. 

 Pašvaldības zeme atsavināta, pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības 

lēmumiem par zemes vienību atsavināšanu. 

 Pašvaldības zeme nodota īpašumā bez atlīdzības, pamatojoties uz likumu “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu. 

Informācija par pašvaldības zemi: 

Dagdas novada pašvaldības bilancē iekļautas 2 760 zemes vienības ar kopējo 

platību 7 319,4982 ha, bet saskaņā ar NĪVKIS datiem – 7 319,59838 ha, starpība sastāda 

0,10016 ha. 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 

2019.gadā. 

Informācija par pašvaldības ēkām un dzīvokļiem:  

Uz 31.12.2018. 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  756 ēkas (2017.gadā - 

363 ēkas) t.sk. 202 dzīvokļi, 11 dzīvojamās ēkas, 184 nedzīvojamās ēkas, 263 transporta 

būves, 68 inženierbūves, 28 pārējie nekustamie īpašumi  no kurām tikai 294 ēkām jeb 

38,9 % ēku ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā. 
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Ēku un būvju skaits pašvaldības bilancē 2018.gadā 

 

Nr. Ēkas veids Iekļauts bilancē 

(gab.) 

Nostiprinātas īpašumtiesības 

Zemesgrāmatā (gab.) 

1. Dzīvokļi 202 103 

2. Dzīvojamās ēkas 11 6 

3. Nedzīvojamās ēkas 184 154 

4. Transporta būves 263 4 

5. Inženierbūves 68 16 

6. Pārējais nekustamais īpašums 28 11 

 KOPĀ: 756 294 
 

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 mežaudzēm: 

 

Dagdas novada pašvaldība uz 31.12.2018. ir veikusi 112 mežaudžu salīdzināšanu 

ar Valsts meža dienesta datiem. Pašvaldības bilancē ir iegrāmatotas inventarizētās 

mežaudzes 773,81 ha platībā, starpība starp Valsts Meža dienesta datiem un pašvaldības 

datiem netika konstatēta. Pašvaldībā plānota mežaudžu inventarizācija  no 2019. – 2029. 

gadam. Savukārt 2018. gadā novērtētas divas mežaudzes: mežaudze “Vārnas”, kadastra 

apzīmējums 60500030150 – EUR 610 un mežaudze “Ināras”, kadastra apzīmējums 

60920060333 – EUR 12.  

Informācija par pašvaldības ceļiem: 

 

Ceļu inventarizācija tika veikta uz 31.12.2018. Pēc grāmatvedības datiem Dagdas 

novada pašvaldībā kopējais ceļu un ielu garums ir 490,39 km, bet pēc Ceļu reģistra 

datiem – 491,75 km, starpība 1,36 km, kas ir radusies, jo pēc Dagdas novada pašvaldības 

22.03.2018. lēmuma par ceļa izslēgšanu no ceļu reģistra, izslēgts pašvaldības ceļš 1,36 

km garumā, kas no Valsts ceļu direkcijas reģistra datiem tiks izslēgts ar 01.01.2019. 

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

98,058 km garumā. Ceļi ir uzskaitīti pašvaldības bilancē un noslēgti 348 patapinājuma 

līgumi par braucamo ceļu bezatlīdzības lietošanu. 
 

Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem: 

 

Uz 2018.gada 31.decembri pašvaldība ir iznomājusi (izīrējusi) nekustamo īpašumu 

un noslēgusi 1 663 līgumus t.sk.: 

 177 dzīvokļu īres līgumi 9 278.0 m2 kopplatībā; 
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 40 nomas līgumi komercdarbībai 3 407,56 m2 kopplatībā; 

 99 nomas līgumi par zemi dzīvojamo māju uzturēšanai un saimnieciskai darbībai 

23,37 ha kopplatībā; 

 1268 nomas līgumi par lauksaimniecībā izmantojamo (kultivēto) zemi 5 316,63 

ha kopplatībā; 

 74 nomas līgumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 305,73 ha kopplatībā; 

 5 nomas līgumi par inženierbūvēm. 
 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība: 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības posteņa vērtība 

2018.gada sākumā sastāda EUR 204 887, ko sastāda katlu mājas Mičurina iela 12A 

veiktie būvdarbi 2015. un 2016.gadā.  

2018. gadā projektam “Katlu mājas Mičurina 12A rekonstrukcija” pamatojoties 

uz ekspertīzes atzinumu veikti precizējumi, saņemti atzinumi no atbildīgajām 

pārbaudošajām institūcijām un būvniecības objekts nodots ekspluatācijā.  

2018.gada laikā minētā bilances posteņa vērtība samazinājās par EUR 155 686 

un 2018.gada beigās sastāda EUR 49 201. 

 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi: 

 

2018.gadā ir palielinājusies bilances posteņa “Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības nekustamie īpašumi” vērtība,  2018.gada sākumā tā ir EUR 490 674, bet 

2018.gada beigās EUR 723 233. Nodotie SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 

pamatlīdzekļi pārskata gadā palielinājās, jo 2018. gadā nodota turējumā katlu māja 

Mičurina 12A ar tehnoloģiskām iekārtām – EUR 209 364, pārējais nekustamais īpašums 

– EUR 23 195. 

 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi: 

 

Dagdas novada pašvaldības bilancē ir uzskaitīta smilts –grants atradne “Oskari”, kura 

atrodas Konstantinovas pagasta teritorijā. 2017.gadā  SIA “VCG ekspertu grupa” veica 

Noviku karjera Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts 

atradnes “Oskari” ) novērtējumu. Veicot aprēķinus, eksperti ņēma vērā tādus vērtību 

ietekmējošus faktorus kā rajons, apkārtne, attīstības tendences, līdzīgi pārdošanas 

darījumi, kā arī citi faktori, kas varētu ietekmēt dotā objekta tirgus vērtību. 2018. gadā 

iegūtais derīgā izrakteņa daudzums – 620 m3 grants par summu EUR 396. 

Grāmatvedības uzskaitē karjera vērtība uz 31.12.2018. – EUR 132 381. 
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

 

7.1 PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI  

Aizvadītajā – 2018. gadā, pašvaldība turpināja iepriekšējos gados uzsākto 

projektu realizāciju, kā arī uzsāka jaunu projektu īstenošanu un sagatavošanu. 2018.gadā 

realizēti 25 projekti par kopējo summu EUR 1 494 986,24, piesaistot Publisko 

finansējumu EUR 1 192 963,94 apmērā. 

2018.gadā realizēto projektu summa ir ievērojami lielāka par iepriekšējā, 2017. 

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 2018.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. 

 

"Osvas, Bižas un Visaldas ezeru 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde"

 

Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

2744,20 

 

 

2395,75 

 

 

348,48 

2. 

 

"Zivju aizsardzības pasākumu 

efektivitātes paaugstināšana Dagdas 

novada ezeros" 

  

Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

9699,00 

 

 

8632,00 

 

 

1067,00 
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3. 

 

"Zivju resursu pavairošana Dagdas 

novada ezeros" 

  

Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

4100,09 

 

 

3649,00 

 

 

451,09 

4. 

 

"Zivju resursu pavairošana Dagdas 

novada Dagdas ezerā"

  

Lauku atbalsta dienests 

 

 

 

 

6979,28 

 

 

6141,00 

 

 

838,28 

 

5. 

 

"Dabas vērtību apzināšana un 

cieņpilnas attieksmes veidošana 

Latvijas austrumu pierobežas jauniešu 

lokā" 

  

 

 

13159,96 

 

10207,00 

 

2952,96 

 

6. 

 

"Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

dabas aizsardzības plāna pasākumu 

ieviešana Dagdas novadā" 

  

( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

 

 

69942,18 

 

36677,00 

 

33265,18 
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7. 

 

"Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas 

novadā" 

  

( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

9014,50 

 

9014,50 

 

0,00 

 

 

8. 

 

 
“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 

 

9. 

 

 
"PROTI un DARI" 

( projekta realizācija turpinās 2018.g.) 

 

 

 

32392,77 

. 

 

32392,77 

- 

10. ESF “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

(PuMPuRS) “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

 

 

11040,00 

 

 

 

11040,00 

 

 

0,00 

11.  

9.2.2.1.pasākums  

“Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā” 

( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

 

 

 

 

375,00 

 

 

 

375,00 

 

 

0,00 
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12. 

 

"Dagdas Tautas nama teritorijas 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai" 

 

 
 

 

 

158 279,59 

 

 

 

45 000 

 

113 279,59 

13. VSPC "Dagda" teritorijas sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai, izveidojot auto 

stāvlaukumu 

 

  
 

 

 

 

71 938,86 

 

 

 

 

43 347,10 

 

 

28 591,76 

 

14. 

 

"Brīvdabas trenažieru izvietošana 

Dagdas pilsētā sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" 

 

 

 

12 453,53 

 

 

 

8 703,90 

 

 

3 749,63 

 

15. 

 

"Āra klases izveidošana Dagdā, 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem" 

 

 

 

 

10 793,48 

 

 

 

5 022,61 

 

 

5 770,87 

 

16. 

"Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšana un sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana , iegādājoties 

senos Latgales tērpus" 

 

 

10 870,00 

 

8 140,50 

 

 

 

2 729,50 

 

17. 

 

"Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā 

rituālo pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai" 

 

 

39 786,00 

 

 

 

33 615,90 

 

6 170,10 
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18. 

 

"Latviešu tautas tērpu iegāde 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem" 

 

 

 

12 513,34 

 

 

9 000,00 

 

 

3 513,34 

 

19. 

 

“Tautas tērpu izgatavošana, veicinot 

sabiedrības iesaisti kultūras attistības 

iniciatīvās” 

 

 

9045,50 

 

7537,50 

 

1508,00 

 

20. 

 

“Skaņas aparatūras iegāde Asūnes 

tautas namam sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai un amatiermākslas 

kolektīvu darbības kvalitātes 

nodrošināšanai” 

 

 

4994,88 

 

4495,39 

 

499,49 

 

21. 

 

“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, 

izveidojot instrumentālo klasi Dagdas 

novadā” 

 

 

9284,62 

 

8356,16 

 

928,46 

 

22. 

 

“Skaņas aparatūras iegāde Dagdas 

Tautas namam kvalitatīvai kultūras 

aktivitāšu īstenošanai” 

 

 

11867,98 

 

9000,00 

 

2867,98 

 

23. 

 

 

“Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un 

profesionālās darbības pilnveidei” 

 
 

 

13426,16 

 

9000,00 

 

4426,16 
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24. 

 

 

“Brīva laika pavadīšanas iespēju 

dažādošanai Dagdas novada skolēniem, 

iegādājoties tautas tērpus” 

 
 

 

9303,02 

 

8217,45 

 

1085,57 

25. 

 

"Dagdas novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve" 
( projekta realizācija turpinās 2019.g.) 

 

 

860 187,30 

 

 

 

774 168,56 

 

86 018,73 

 KOPĀ: 1 494 986,24 

 (100%) 

1 192 963,94 

(80%) 

302 022,30 

 (20%) 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, 2018.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 FINANSĒT IE PROJEKTI 

 Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu 

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

“Sabiedrība ar dvēseli 2018” projektu finansēšanai tika novirzīti līdzekļi EUR 5 000,- 

apmērā. Izvērtējot saņemtos 14 projektu pieteikumus, tika atbalstīti 11 projekti un to 

realizācijai piešķirts finansējums EUR 4805,77,- apmērā. 
 

Pašvaldības atbalstītie projekti “Sabiedrība ar dvēseli” 2018.gadā 

Projekta 
Nr. 

Projekta nosaukums Piešķirtais 
finansējums 

Projekta grupa 

1. Soliņi, kas aicina 499,15  Dagdas katoļu 
draudze  

2. Teritorijas labiekārtošana pie 
novadnieces, dzejnieces Marijas 
Andžānes piemiņas akmens 

81,57 Iedzīvotāju grupa 
“Šķaunes sievietes” 

 
3. 

 
Lietu otrā dzīve 

302,05 Latvijas Sarkana 
krusta Krāslavas, 
Dagdas, Aglonas 
novadu komiteja 
(Šķaunes nodaļa) 



 

50 
 

 
Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

4. Asfalta spēles brīva laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanai 

500,00 Jauniešu biedrība 
“Dagne” 

5. Sporta un atpūtas laukuma 
labiekārtošana Andzeļu ciemā 
(turpinājums) 

500,00 Biedrība “OrhidejasS” 

6. Bērnu kustībai un lustībai! (projekta 
turpinājums) 
 

473,00 Iedzīvotāju grupa 
“Prieks!” 

7. Labiekārtota pagalma teritorija ar 
bērnu rotaļu laukuma izveidošanu 

450,00 Alejas 22 iedzīvotāji 

8. Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas 
baznīcas iekštelpas- Saietu telpas 
remonts un iekārtojums 

500,00 Iedzīvotāju grupa 
“Labie cilvēki” 

9. Jauni tērpi senioru deju kopai 
“Veldzītes” 10 gadu jubilejā 

500.00 Veldzītēm 10 

10. Kapličas remonts Šķaunes ciema 
jaunajos kapos Šķaunes pagastā 
Dagdas novadā 

500,00 Šķaunes ciema jauno 
kapu piederīgie 

11. Daudzīvokļu mājas Asūnes ielā 2, 
Dagdā kāpņu telpu ieejas durvju 
nomaiņa 

500,00 Daudzīvokļu mājas 
Asūnes ielā 2 

iedzīvotāji 

                                           
                                       Kopā: 

 
4 805,77 € 

  

 

Lai sniegtu atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī Dagdas novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem vecumā līdz 35 gadiem, kuriem ir griba un idejas savas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība 2018.gadā pirmo reizi 

izsludināja projektu konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 

vai attīstībai Dagdas novadā”. 

Projektu konkursa nolikums apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 2018.gada 

20.jūnijā (prot.Nr.8, 3.§). Konkursa mērķis – motivēt iedzīvotājus sava biznesa 

veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju 

rašanos vai esošo attīstību Dagdas novadā. Konkursa nolikums paredz, ka vienam 

pretendentam atbalsta summa nepārsniedz EUR 2 500,- un projekts īstenojams līdz 

21.12.2018. 

Projektu konkursa ietvaros tika iesniegti tikai 2 projektu pieteikumi par kopējo 

summu EUR 2 398,47, kuri arī guva pašvaldības finansiālu atbalstu. 

Projekta 
Nr. 

Projekta nosaukums Piešķirtais 
finansējums 

Finansējuma 
saņēmējs 

1. “Auduma rotaļlietu šūšanas 
darbnīcas pilnveidošana un 
attīstība” 

 
431,28 

 
Silvija Rapša 

2. Lauku tūrisma popularizēšana 
Dagdas novadā, attīstot ģimenes 
uzņēmumu SIA “Saullēkti ozolos” 

 
1 967,19 

 
SIA “Saullēkti ozolos” 

  
Kopā: 

 
2 398,47 
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8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

Lai veicinātu pašvaldības darbinieku savstarpēju komunikāciju, informācijas 

apmaiņu kā arī saskaņotu rīcību, 2018.gadā regulāri tika rīkotas darba plānošanas un 

izdarītā apspriešanas  sanāksmes: katras nedēļas pirmajā darbadienā domes vadība tikās 

darba plānošanas sanāksmēs ar nodaļu vadītājiem, speciālistiem; pēc nepieciešamības 

domes vadība tikās ar Dagdas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. 

Šāda darba organizācijas metode rada iespēju novadīt informāciju no vadības līdz 

padotajiem gan pilsētā, gan pagastos.  

Dagdas novada domes darbiniekiem pārskata gada laikā bija iespēja apmeklēt 

dažādus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus un apmācības, 

atbilstoši darbinieku specialitātei. 

Tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi - organizējot pašvaldības 

darbinieku braucienus uz citu novadu un ārvalstu pašvaldībām, gan uzņemot citu 

pašvaldību pārstāvjus Dagdas novadā.   

Pastāvīgi tiek pilnveidota pašvaldības elektroniskā dokumentu vadības sistēma 

Namejs, ērtākai lietošanai un informācijas apmaiņai.  

2018. gadā tika veiktas darbības pašvaldības uzskaites un darba organizācijas 

pilnveidošanā, centralizējot dokumentu apriti. Aizvadītajā pārskata gadā ir notikušas 

būtiskās izmaiņas Dagdas novada pašvaldības organizatoriskajā struktūrā, ar 2018.gada 

1.jūliju būtiski palielinot Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāju struktūrvienību 

skaitu un paplašinot Finanšu nodaļas centralizētās grāmatvedības uzskaites  apjomu, 

palielinot nodaļas darbinieku skaitu, bet kopumā samazinot 13 amata vienības, kas 

ilgtermiņā samazinās pašvaldības pārvaldes izdevumus. 

 

Ņemot vērā skolēnu skaita samazinājumu, 2018.gadā veikta skolu tīkla 

optimizācija: 

 pamatojoties uz Dagdas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu “Par 

Asūnes pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.3, 2.§), no 2018.gada 

1.septembra Asūnes pamatskola reorganizēta par sākumskolu. 

 pamatojoties uz Dagdas novada domes 2018.gada 21.februāra lēmumu “Par 

Šķaunes pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.3, 3.§), no 2018.gada 

1.septembra Šķaunes pamatskola reorganizēta par sākumskolu. 

 pamatojoties uz Dagdas novada domes 2018.gada 26.februāra lēmumu “Par 

Konstantinovas sākumskolas likvidāciju” (protokols Nr.4, 1.§), ar 2018.gada 

31.augustu likvidēta Konstantinovas sākumskola. 
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2017.gada Valsts kontrole Dagdas novada pašvaldībā veica revīziju par pašvaldības 

kompetenci sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. 2018.gada 22.februārī tika 

sagatavots Latvijas Republikas Valsts kontroles Revīzijas ziņojums “Vai Dagdas 

novada pašvaldības sabiedrisko kārtību un drošību nodrošina efektīvi, ekonomiski 

un atbilstoši normatīvo aktu prasībām”. Revīzija tika veikta par laika posmu no 

2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim, bet daži darījumi tika vērtēti arī 

ārpus revidējama laika posma. 

Revīzija ir veikta, lai pievērstu pašvaldības uzmanību veicamajiem uzdevumiem, 

darbībām un pienākumiem, piedaloties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. 

Būtiskākie valsts kontroles ieteikumi, lai veicinātu efektīvāku sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu: 

➢ savas kompetences ietvaros izvērtēt iespējas veikt pasākumus sabiedriskās 

kārtības  un drošības nodrošināšanas atbilstoši sabiedrības vajadzībām un 

objektīvajai situācijai mērķa sasniegšanai; 

➢ izstrādāt pašvaldības  saistošo noteikumu ievērošanas kontrolē iesaistīto 

institūciju darbības (sadarbības) plānu un atskaišu saturu, nosakot kritērijus, pēc 

kuriem tiks vērtēts saistošo noteikumu ievērošanas progress. 

Pēc Valsts kontroles pieprasījuma, Dagdas novada pašvaldība ir sagatavojusi un 

nosūtījusi Valsts kontrolei informāciju par  Dagdas novada pašvaldības revīzijas 

ieteikumu ieviešanas termiņiem un uzsākusi ieteikumu ieviešanu. 

2018.gada 01.02.2018. tika apstiprināts darbības plāns par Dagdas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontroli, kurā noteikti iekšējie normatīvie 

akti (saistošie noteikumi), definēta rīcība, kontrole un atbildīgās amatpersonas. 

Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontroles 

nodrošināšanai ir amatpersonu/darbinieku izstrādātais darbības plāns, sastādītie akti un 

administratīvie protokoli.  

Izvērtējot pārskatus par 2018.gadā veiktajām darbībām (pārbaudēm, reidiem) 

saistošo noteikumu ievērošanas un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, 

secināms, ka visbiežākie pārkāpumi ir nelikumīga zveja publiskajos ūdeņos. Tā 

piemēram, 2018.gadā sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli pēc APK 80.3 

panta pirmās daļas – “medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana”.  

Par pārējo noteikumu ievērošanas kontroli secināms, ka 2018.gadā Dagdas 

novadā nebija aizliegtu peldēšanās vietu, netika saņemti signāli par mājdzīvnieku vai 

lauksaimniecības dzīvnieku labturēšanas noteikumu pārkāpumiem, nav konstatēta 

nelikumīga reklāmas materiālu izvietošana.  Saistībā ar apbūves noteikumu ievērošanu, 

akti par nelikumīgu apbūvi tiek sastādīti elektroniski BIS. 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā pašvaldība sadarbojas ar Valsts 

policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi. Pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv ir 

ievietota informācija ar drošības padomiem par ugunsdrošību, civilo aizsardzību un 

atrašanos pie ūdeņiem. Tāpat Dagdas novada pašvaldības mājaslapā ir izveidots īsceļš 

uz bukletu “Uzzini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos”. 

http://www.dagda.lv/
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9. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU   INFORMĒTĪBU 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM  

                                PIEDALĪTIES LĒMUMU APSPRIEŠANĀ 

 

2018. gadā Dagdas novada pašvaldībā notika 15 domes sēdes - 12 kārtējās un 3 

ārkārtas domes sēdes, izskatīti 346 domes sēdes jautājumi. Novada iedzīvotāji un visi 

ieinteresētie varēja piedalīties domes sēdēs, jo tās bija atklātas. Ikviena persona brīvi var 

iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem domes lēmumiem un protokoliem, tie ir brīvi 

pieejami Dagdas novada domē un internetā Dagdas novada pašvaldības mājas lapā, kā 

arī domes sēžu lēmumi tiek publicēti Dagdas novada informatīvajā drukātajā izdevumā 

“Dagdas Novada Ziņas”. Tāpat Dagdas novada domes sēžu laikā tiek veikti audio 

ieraksti, kas pieejami novada domes mājaslapā www.dagda.lv. Saskaņā ar 

apstiprinātajiem deputātu pieņemšanas laikiem, Dagdas novada domes deputāti pieņēma 

iedzīvotājus, uzklausot viņu viedokļus un jautājumus.  

2018.gadā Dagdas novada pašvaldība iedzīvotājus par aktualitātēm Dagdas 

novadā informēja, 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.  

2018. gadā Dagdas novada mājaslapa www.dagda.lv tika apmeklēta 46 944 

reizes. No datora mājaslapa tika apmeklēta 69,50 %, bet no telefoniem un 

planšetdatoriem – 30,50%.  Salīdzinot ar 2017. gadu, pieauga apmeklētība no telefoniem 

un planšetdatoriem.    

Pašvaldības bezmaksas informatīvais drukātais izdevums “Dagdas Novada 

Ziņas” 2018. 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 
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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 Draugiem.lv, Facebook, 

Twitter un Instagram, kas ir nozīmīgs informācijas avots tiem iedzīvotājiem, kuri lieto 

internetu. Jaunieši pārsvarā lieto portālu Instagram.  

Sociālajos tīklos publicētā informācija sniedz iespēju cilvēkiem, kas izmanto šos 

portālus, vairāk uzzināt par notiekošo Dagdas novadā. Izmantojot sociālos tīklus, 

informāciju izmanto lielāks cilvēku skaits. 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 iespējas ievietot komentāru, 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. 2018. 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. 

2018.gadā sadarbībā ar Zemkopības ministriju tika veikta aptauja par sausuma 

nodarītajiem zaudējumiem; sadarbībā ar SIA “Clean R” veica iedzīvotāju anketēšanu, 

lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem; sadarbībā ar 

Tieslietu ministriju veica aptauju par pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību. 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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10. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBĪBAS 

RĀDĪTĀJI 

10.1. 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 60,45 67,70 73,14 

4. Asenizācijas 

pakalpojumi 

m3 8.71 10,54 10,54 

2018. pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar 

zaudējumiem EUR 29 858 apmērā, bet 2017.gadu – ar peļņu EUR 12 443 apmērā, kā 

arī iepriekšējos gados sabiedrība strādāja ar peļņu (2016.gadā – EUR 9 298).    

2018.gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 435 098, kas  ir  par  EUR 17 

215 jeb 3,8 % mazāk nekā 2017.gadā – EUR 452 313. Vidējais darbinieku skaits SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” 2018.gadā sastādīja 24, 2017.gadā – 25, bet 2016.gadā 

– 28 darbinieki. 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība peļņas un zaudējumu aprēķins” 

 

Nr. Rādītājs 2017.gads, 

(EUR) 

2018.gads, 

(EUR) 

1. Neto apgrozījums 452 313 435 098 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, 

pārdoto preču vai pakalpojumu iegādes izmaksas 

(471 160) (495 342) 

3. Bruto peļņa vai zaudējums (18 847) (60 244) 

4. Administrācijas izmaksas (74 517) (81 756) 
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5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 120 358 120 285 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (13 490) (7 869) 

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi 9 - 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (1 070) (274) 

9. Peļņa vai zaudējums pirms uzņēmuma ienākuma 

nodokļa 

12 443 (29 858) 

10. Peļņa vai zaudējums pēc uzņēmuma ienākuma 

nodokļa aprēķināšanas 

12 443 (29 858) 

11. Pārskata gada peļņa vai zaudējums 12 443 (29 858) 

 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nozaru darbības rādītāji 2018.gadā: 

➢ Ūdensapgāde – mīnus EUR 7 367 (2017.gadā – mīnus 5 310); 

➢ Kanalizācijas pakalpojumi – mīnus EUR 6 802 (2017.gadā – mīnus 9 427 ); 

➢ Siltumapgāde – mīnus EUR 29 796 (2017.gadā – 4 302); 

➢ Asenizācija – mīnus EUR 4 258 (2017.gadā – 694); 

➢ Dzīvojamo māju apsaimniekošana – EUR 8 486 (2017.gadā – 15 228); 

➢ Komercpakalpojumi – EUR 8 998 (2017.gadā – 9 545). 

 

10.2. SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES 

STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” (turpmāk - SIA “AADSO”) ir kapitālsabiedrība, kurā Dagdas novada 

pašvaldībai pieder 27 kapitāla daļas. 

Kapitālsabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu 

uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu, šo darbību 

pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu 

uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Pašvaldību 

sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību kopīgu kapitālsabiedrību, ir 

izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas 

problēmām Dienvidlatgales reģionā. 

Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi  un to izcenojumi 

Pakalpojums Cena par tonnu (EUR) PVN Summa 

Sadzīves atkritumu pieņemšana uz 

šķirošanu 

24,39 + DRN 21,04  

 

 

21% 

54,97 

Izlietotā iepakojuma pieņemšana no 

iedzīvotājiem (stikls, PET, skārdene, 

kartons, papīrs) 

0,00 (par velti) 0,00 

Pārējie atkritumi 24,39 + DRN 43,00 81,54 

Bīstamo atkritumu apglabāšana 31,50 + DRN 55,00 104,67 
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SIA “AADSO” neto apgrozījums par finanšu pārskata gadu no 2018. gada 

1.janvāra līdz 2018. gada 31.decembrim sastāda 3 019 043 EUR. Salīdzinot ar 

iepriekšējā gada rādītājiem, pārskata gada neto apgrozījums palielinājies par 980 966 

EUR. 2018. gadā ir gūta peļņa 531 029 EUR apmērā. Darbinieku skaits - 75 cilvēki. 

2019.gadā sabiedrība plāno palielināt neto apgrozījumu. 

SIA “AADSO” peļņas vai zaudējumu aprēķins” 
 

       2018   2017 

       EUR   EUR 

        

Neto apgrozījums     3 019 043        2 038 077  

   no citiem pamatdarbības veidiem      3 019 043           2 038 077  

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 
  3 122 951        2 248 300  

Bruto peļņa vai zaudējumi      -  103 908  -  210 223  

Pārdošanas izmaksas         2 905                  487  

Administrācijas izmaksas       187 738         113 564  

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
   1 034144         616 356  

Pārējās  saimnieciskās darbības izmaksas      208 564         246 776  

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa     531 029          45 306  

Peļņa vai zaudējumi pēc UIN aprēķināšanas      531 029           45 306  

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi         531 029             45 306  

 

SIA “AADSO” 2018.gada ieņēmumi no pamatdarbības un pakalpojumu 

sniegšanas:  

               2018                 2017 

                 EUR                EUR 

 Ieņēmumi no atkritumu apglabāšanas     1 347 526          1 619 955  

 Ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas            4 228                 5 787  

 Ieņēmumi no otrreizējas produkcijas pārdošanas           73 199             105 447  

 Ieņēmumi no izlietotā iepakojuma izmantošanas           46 805               61 507  

 Ieņēmumi no atkritumu savākšanas      1 547 285             245 381  

 Kopā          3 019 043          2 038 077  
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LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDIBA

Alejas iela 4,Dagda, Dagdas novads, LY-5674;tdlr. 65681434; fakss 65681710;
e-pasts: dome@dagda.lv

Dagdd

LEMI]MS

3.$
Par Dagdas novada pa5valdlbas publisko piirskatu

/Zi1to l.Tukiia/

2019.gada27 qnnij-a
(protokols Nr. 7)

par 2018.gadu

Iepazinusies ar Dagdas novada paSvaldrbas publisko parskatu par 2018.gadu un
pamatojoties uz likuma "Par pa5valdlbSm" 2l.panta pirmas dafas 2.punktu tn 7Z-pantu,
likuma ,,Par budLetu un finan5u vadibu" l4.patta treSo da!u, kd arl Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 ,,Noteikumrpar gadapubliskajiem parskatiem",
atklati balsojot: ,,po.t" - 10 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesr,ta, V.Nipere, V.Stikuts, P.Tukiis,
A.GZibovskis, I.GZibovska, V.Krumiryi, S.Viikure), ,,pret" - 7. (R.Nipers), ,,atturas" - 1

(A.Plotka),Dagdas novada dome NOLEMJ :

1. Apstiprinat Dagdas novada pa5valdrbas publisko parskatu par 2018.gadu.
2. Noteikt, ka ar Dagdas novada paSvaldibas publisko parskatu par 2018.gadu var iepaz-rties

Dagdas novada pa5valdrba un tds bibliotEkds.
3. Parskatu publicet Dagdas novada pa5valdlbas majas lapa - www.dagda.lv un nosut-rt

elektroniska veida= pilnu parskata tekstu Vides aizsardzrbas un refionalas attrstrbas
ministrijai publice5anai tas majas lapa interneta.

A.Trulis
Dagdas novada pa5valdrbas

1.PIELIKUMS



LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDIBA

Alejas iela4, Dagda, Dagdas novads, LY-5674;tdk.65681434; fakss 65681710;
e-pasts: dome@dagda.lv

LEMUMS

Dagda 20l9.gada 30.maijd
(protokols Nr. 6)

3.S
Par Dagdas novada pa5valdlbas 2018.gada finansiflliis darblbas piirskatu

/Ziyto A.Kolia/

Sakara ar Dagdas novada pa5valdibas finansialas darbrbas gada parskata par
2018.gadu sastadr5anas darba pabeig5anu, iepazinusies ar zv1rinata revidenta zi4ojumu,
saska4a ar likuma "Par pa5valdlbdm" 2l.parfia pirmas dalas 2)punktu un likumu "Par
paSvaldlbu budZetiem",
atkldti balsojot: ,,par" - 10 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesrya, J.Kavuns, V.Stikuts, P.Tukiis,
A.Giibovskis, I.GZibovska, V.Krumir,ti, S.Viikure), ,,pret" - nav, ,,atturas" - 3 (V.Nipere,
R.Nipers, A.Plotka), Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstipriniit Dagdas novada pa5valdlbas 2018.gada piirskatu ar bilanci pec
paSvaldrbas finansiala stavokfa uz 20l8.gada 3l.decembri - EUR 16 988 638 (seipadsmit
miljoni deviqti simti asto4tdesmit asto4ti tukstoii seii simti trTsdesmit astor,ti euro).

Wt A.Trfilis
Dagdas novada pa5valdrbas
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks 

 
Nr. DNP-18-02/RZ 

 

 

Dagdas novada domei 

Esam veikuši Dagdas novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā konsolidētā 

finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• 2018. 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",  

• 2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr. 4-3,  

• Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa 
Nr. 4-1, 

• Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. 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 2018. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem 
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 

31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība”. 

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.  

3.PIELIKUMS
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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. 

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 
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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; 

• 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. 
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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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LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PASVALDIBA

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LY-5674;tdlr. 65681434; fakss 65681710;
e-pasts: dome@dagda.lv

LEMUMS

Dagda 2019.gada 7.februan
(protokols Nr. 2)

2.$
Par Dagdas novada palvaldlbas 2018.gada budZeta izpildi

/Zir,to l.Tukiia /

Pamatoj oties uz likum a,,P ar pa5valdrb6m" 21 .panta pirmas dalas 2)punktu,
atklati balsojot: ,,pffi" - 8 (A.Trulis, R.Azins, I.Plesr,ta, A.GZibovskis, I.GZibovskn,
V.Krumiryti, A.Viikurs, S.Viikure), ,,pret" - nav, ,,atturas" - 3 (V.Nipere, V.Stikuts,
P.Tukiis), Dagdas novada dome NOLEMJ :

Apstiprinat parskatu par Dagdas novada pa5valdrbas 20l8.gadabudLetaizpildi:

BudZeta ie4emumu da\d - 9153 596 EUR jeb 99,19 Yo, t.sk. atlikums gada sakuma
293 163 EUR.
BudZeta izdeurmu dala - 9 427 970 EUR jeb 97,40 Yo wt lldzekfu atlikums gada
beigas 325 626 EUR.

3. Speciala budleta
3.1.ie4emumu dald - 825 880 EUR jeb 66,48 Yo,t.sk. atlikums gada sakuma

23 663 EUR;
3.2.izdevumu dafa - 785 940 EUR jeb 63,57 oh un hdzekfu atlikums gada beigas

39 940 EUR.

Pielikuma: Parskats par 20l8.gada budieta izpildi.

Dagdas novada %tdomes priek5s$ A.Tr[lis

1.

2.

o*1 HNffi% ',lx
*\ ffi'*ilErell l.<

W
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APSTIPRINATS
as novada paivaldlbas domes

.02.2019. drkdrtas sed€

1s Nr.2, 2.$

Dagdas novada paSvaldlbas izpilde 2018. gada 12 m6neSos

E!g!q llpilde 1! qgq lzpildes 7o

2 e49!qq l!1! 675 e8,so%

2 48g 413 2 478 454 ,rJ6"%

to+ v+q lag lvv J+1 tzlo

q,0 0 0 lelEmumi no uznemeldalb4 r14 lpgCllle ] 109 1 112 461?a/e

9,0,0.0 ,Valsts nodev as 1oleyas I 6774t 7 489i tto,azyt,v,u,U.U lvafSIS noo€V aS logeyas_ I o / tvl I adv), :t! '41,

9.4.0.0 ,lelqtg1lgdevas, kri_laq reskaita paSvaldtu q Zt4] t ls,oalzrl

4.1.0. Nekustamd

4.1 .1 .1 . NIN par zemi kart6iSm qadam 375 556

4.1 .1 2 NIN par iepriek66jiem gadiem 41 375

4.1.2 1

4,1,?.Q rNl!! parqlq!1
4.1.2.1 NIN par 6k6mpar 6k6m tSrteja gada

17 433
4 1 2 1 NINI{!!4! \srtcja gada
4J,2,2 lNlN par clam lep1tqkiEjlgn

15 918
4.1 .2.2 NIN par Ekdm ir 1 1154J,2,2 iNlN par clam tep1rqkicjlglq
4.1.3.0 NIN par maiokliem 20 609
4,13,1 N!,lpefqqglpq\drtej6mgadam
4.1 .3.2 NIN par mSiokliem iepriek5eiiem qa

17 745
2 864

0 0 o,oo%

0 0, o,oo%

2,0
Ilv]Irglrgllglrv,gllliv]i':llrl:::]'.i-

Nenodoklu ien6mumi 134 044 126 160 s4,12%

q.qoo f.15. _ nptii
ro.q.o.o N 

-_ 

', l!f4- I ezal  ?Jr:k-,,

l?,0.Q.0 Coflu Ler.rernqry _ i !!qql q q4l l99 1s"zqr
4 t n n n l^-:*,.*: ^^ ;-^x,,*^ -i-f ^l^-^^ 4 

^^ ^6413.0.0.0 lenemumi no rpaSuma pdrdoSanas 114 500 1Ag 221 9s,39%
13.1-0.0 lenemuqi no eku un Qgy1 g1rclq!4as 4 000 4 329 108.23%

21.3.0.0 no budZeta iestaZu maksas pakal

?l3 5.0 Maksa par izslllTbas pq[apqqlqm 103 271 94 422 s1,43ok

21 .? 7 0 le4Qqqrylo dokumentu izsteg5anas, kanc 456 251 t9,4s%
a4 a a a l^^^*.,*i ^^- ^^*.. ..^ :-:21 .3.8.0 leqr6mumr par nomu un lri 77 476 Ai in aosg"z"

31 33.1 #€illiliffffi;ili*,...,, .t +t#; ttts,; :'X
^4 

a o , j \121 .3.8.4 llenenrqltpqlzemqs ne!!u I 25 8541 20 808 s0,4s"/"

6449 3 96421 3 8 I i4gjie ie16mury! pq1 nomu un Tri

?L3 9.0 ,iC[giryrni nqper6jiem budieta iestS2u maks 488 657
21.3.9 1 Mqlqqpat personu uztur€ianos socialas apr0pes iestades

lq3 e!4i
45 6001

2:1 3.9 ,2 lqlernllll no pacientu iemaksam
21 .3.9.? ler.remqrn119 piie5u realizacijas
21 3I 4 lcnEmrrmi nn knmr rnilaiiom nqkaln

219 700 21 5 685: ,a,iA
lqep%]

96,82o/ol21 .3.9.4 len6mumi no komunilajiem pakalpojumiem
21 .3.9,9 Citi lqnemumi par maksas pakalpojumiem

",2 4 3.9 
i 
giti iepriek6 1re!ye!f!!C!!91r_e5,u_ ienem um iem 2001

5.0. Transferti
ifq4.0! Valsts budZeta transferti
17.0.0.0 No valsts UuAZeti Oelelr frnanJeto restaiu transferti

5 435 899 5 424771

18.6 4 0 Sa4ep!5 dotacija no Pf ll
18.6.9 0 Paldjie sanemtre valsts budZeta transferti
4: Arvalstu finanSu palidziba

?1 1 .5.O ESF lLozftnA!!9M!! !1q!1_o*,onqy ggpktu isteno5anii
136 4581

9 416 I 336 433

5 435 899 5 425
375rll .::rY:Y l l lY 'Yl"'Y YYY:YIY Ya

J 8,6.0.0 Sanemtie transferti no valsts bud2eta
18.6.2.A SanemtS valsts bud2eta mOip191119i;1

1!S 3 0 len6mumi ES strukturfondu finalselqplqie(lu isieno5a

rs.o.o.o p"sJJiu, ur-oz";;;;;";;;i-- " 
-',

19 1.0.0 lenemumi novienaspi5valdibasglle lua2eta

370 512
27 3e5 a9?jllt
16 938 ee,44%

16 057
2 319

, 14312

99,80%

101,54%

99,92%

293 163 293 163 100,00%

Klas.kods Raditdia nosaukums
1.0 Nodoklu ienEmumi
tt ledzTvotiiu iendkuma nodoklis

454 573 433 221 95 300/,

4.1.1.0 NIN par zemi 416 931 397 907 95 440/,

98 660l

14 164 88.9801

2774 248.7901

18 37€ 89. 1601

90.4901

80.9701

+.2.0.0 aSuma nodokla oaradi
5.0.0.0

13.2.0 0 len6mumumi no zemes roaSuma pardoianas 1 '10 000 104 619 95.110k

13.4,0.0 len6mumi no kustamas mantas pirdo5anas 500 27? 54.600/.

3.0. Maksas oakalooiumi u.c oaiu ien6mumi 6As 226 6s8 180 96 050/"

68s'15/ 650 65i 94 960I

61.4701

96.9601

44 579 97.76%t

15 60r
I I I t.1.. 11398r
106 60S 98 80S 9? 680/,

c o o00/,

5 572 5 559 99.770/<

99 800/,

C 0 000/,

2 685 40a 2 726 758
412 00C 411 652

2299 508, 2247 37a 97 73o/,

38 98e 38 98€ 100.0001

80 831 80 831 100 0001

80 83'1 80 B3,I 100 00ol

't34M1 98.5241

2 soa 2 50a 0,0001

19.2.0.0. lenemumi no citam naivaldibdm 133 953 '131 936 98 490/,

KOPA IENEMUMI 99. { 501

Lidzeklu atlikums oada sdkumd
{iznEmumi 124 00C 124 00C 100.0001

KOPEJIE IENEMUMI I 833 607 I 753 596 99.1901



Dagdas novada paSvaldlbas budZeta izdevumu izpilde 2018.gada 12 mEne5os

(atbilsto5i funkcionilajim kategorijim

41q94q1 s,nao-r ta;i n999q!!Aq
)

01 .OOO VispSrelie valdrbas dienesti
'--=-.03.000 Sabig!1iska kirtiba un dro5iba

04.000 Ekonomiska darbibavr-vvv LNU| tut I IDna uol utud

o5.00o Vides aizsiioiloa
06.0!0 Pa5valdibu lC{tgIM rnelqklu apsaimniekoi
07.000
08.000

Veseliba
Atp[ta , kult0ra un religiia

Plins
910 486 908 258

88 9'12

in. lzpildes %

96,80%

92,20%

99.50%
- _) :'t 

1-1026!1

529374 529370

I 679 493 I 427 970
LTdzeklu atlikums gaCq pelgas 154 114 325 626)

Dagdas novada pa5valdibas budieta izdevumu izpilde 2018.gada 12 m6ne5os

(atbilstoSi ekonomiskajim kategorijdm) EUR
Klas.kodJ ReditAa nosaukums Plins lzpilde 12 m6n.

19 Uztuf5qqqs izdevumi 8768292 8 562 309
1.1 . Kert6jie izdevumi I 124 608 I g83 274
'!qqq Atlidziba 6 078 449 6 025 814
1 1oo Atarsojums + ett iia 11g211y

0

I

9e,l!%e

12OO Dqlia'deveja valsts socidlas apdroS.obt.iemaksas I 265 3ra I ZAi ltl 99,87%
2!00 !99es un pakalpojumi 2 046 159 1557 460 95.67yo

'2200 Pakalpojumi i 1 Oj2 g7A), I O0g 3S3 et,az,k'l
t2nn w-^i,,^i *^t-i^ , -----

99,1 3%

98,94%

336 ?91 , BB,9!ys.

336 291 B1,otak

azvv .__ _= rd^drpejuilil MZ 6tll] -l UU6 J3J 9/,63'k
23OO Kr5jumi. miiriali. energoresursi- pieces3iroja preces, inv. 951 639 8g7 607 sa,,szu

'240L tzdevqrnqperioqlkqq leglqej ,. 6 osa s zzol ss3z,o^-l
2999 Bud2eta iesl?Zu nodoklu maksijumi 17 630 16 619 s4,27a/a
1.2. Procerrtu izdevumi 3 OOO 1 651 55,03%4o0o procentu izdevumi ; oil i ;i ss,03%
42oo Procentu maksajumi iekszeme,! kreditiestaoem 2 0oo 1 65'l s2s5%qzuu i-rocentu maKsajumr reKszemes Kredftrestadem 2 000 1 6s1 82,s5%
4300 Parcjle procenlu maksdjumi 1 O0O 0 O,OOZ
1 .3. subsidijas , dotacijas un sociitiepabilsti 554 'l 16 4g1 424 88 6e%
3000 Subsidijas un dotacijas 3g 337 37 733 s8,42%
3200 Subsidijas. dotacijas komersantiem, biedrTbarn (t.sk. Retio) 38 337 37 733 sa,42%
Annn c ^^i^ri^ ^^L^r^.: . -^ ;^ -60q0 9ociilie pabalsti : SlS 27p1 45! !91

6300 SociSlie pabalsti natUrd 1 za +aei rs a+s] tz,aya
^ EAaIA A^6a4

515 I t9 453 691 87.960k

434 577 389 325 8e5et"
.c loo 4a , rE -^ ,,;;-l

q?00 Pelqliqs un socidlie pabatsti naudd
6300 Soci5lie pabalsti natura

lpr 45! 69l i 87 ,e6o/o

77 389 325 8e,5e%

6400 Parcjig klasifikacija neminetie maksajumi iedzlyotajiem 54 714 44 g2i az,tou
1.5. Uztur6sanas izdevumu transferti g6 568 85 960 99,30%
7000 Bud2eta transferti, dotacijas un m6rlOotiCijas uztur65. lzd. 86 568 85 960 ss soo/"
7200 Pa5valdTbu bud2eta uzturesanas izdevumu transferti 86 568 85 960 99.30%
2.0 Kapitalie izdevumi 381 831 336 291 BsaTo/"2.0 Kapitalie izdevumi 3g1 g3t 336 2912:1. eamatlapGra ueidosana 381 8aa' se6 igr

I r: r:
6 291 .81,o7a/o5OO0 Pamatkapitala ,"iAoSan" i8t R5000 Pamatkapitata veido5ana 391 g31 336 291 Bs,ol,h

5200 PamatlTdzekli ??q i R7 zt i -tm oa Aaa/-5t:)y -Pamatlrdzekli 325 187 315 707 s7,osa/o
9300 Pasvaldibu bud2elu transferti kapitataliem izoevumiem o o 0 00%

529 374 529 370 ioo,oo%
leguldTjumspamalkapitaJa _ q 0 0,00o/o

IZDEVUMI PAVISAM 9 679 493 1427 970 s'tl49o/o

Lidzeklu atlikums gada beigds 1s4 114 32s626 211,2s%

SociSla aizsardziba

I 0287921

4 130 847
1 016 622
4 110 180

766 571 691 423 90,20%

I 150 123

Domes priek5s6detajs

Wq 
Arroris

99 760i

sl 8sc
83 41C 70 81i 84.9001

22 442 22 29C 99.3241

1 059 36C 97 .1 101

982 4A6 c61 306 07 840/,

09.000
10.000

IPA IZDEVUMI I 898 600 97.250/,

AiznEmumu atmaksa 100 0001

I eg u ldTiumgpqq a !(qp{Q ! Q C 0.00o/t

IZDEVUMI 97.40
211 .29o/.

lzpildes %
97,65Vc



TIPRINATS

s novada pa5valdTbas domes
42.2019. drkdrtas sEdE

Nr.2,2.$

Dagdas novada paSvaldibas specidl5 budZeta
ier,rEmumu un izdevumu izpilde 2018.gada 12 m6nesos

Pldns I

12 mEn.

lenemumt
527 222
9 600
I 600

0

0,00%
4.q, lMaksaqllqlqlpeiumi un citi pa5u ie46mumi 0 0,00%

545 572 103,48%
8173 85,14%

5.0 :Transferti
18.0.0 Valsts budZeta transferti 517 622 537 399 103,82o/o

I8.6.2 IMerKdotdqijas pa5valdlbqautocelg tongljem 362788 362 788
18.6:3 lepEmumi ES strukt0rfondu finansEto projektu rsten I 154 834 174 611 112,77o/o

11900 PaS1'aldibubudZetutransferti 0 0 0,
19.1.1. Transferts no pamatbudletauz speCi-to OuOietu 0,
19.2,5 lqr6jie ien6mumi no citdm paSvaldibdm

21.3:9:9 Citi ieqemllqi par maksas pakalpojumiem

07 009 Veseliba

Aizrlemums Valsts kase 691 400 256 A+S St,tZot"
Naudas lldzeklu atlikums gada s-kuma 23 663 23 663 0
Kopa ie46mumi (ar atlikumu) 1 242 ZBS 82S 880 66,4}ohKopa ief Cmumi (ar atlikumu) 1 242 285 82S 880 66,4$yo

IZDEVUMI
lzdevumiatbilstosifunkcionilajim kategorijim 1 230 755 660 668 53,68%

01.000 Vispar6jie valdibas dienesti 0 0 O,OO%
04.000 Ekonomiska darbiba 0 0 0,00%q4.u!9 Lxgnomrllq darbrba 0 0 0,00%
05.000 Vides aizsardziba 18 000 1 186 A,Sgot"
06.000 Pasvaldlbas teritoriju un mdjoklu apsaimniekoS 1212755 659 482 S4,3Bo/o
n7 nnn \/aoalit-ra

) 482 54,38%
0,00%u/.uuu veseuoa 0,00%

09.000 lzglluba
lzdevumi atbilstosi ekonomiskajim kategorijim 1 230 iii e6o ooa t1:rT'"}"

1999 l|id.ib, 48 416 M 430 s1,77yo
1 100 Atatgojumi ss ot s 35 930 SZ,OS1%
1200 Darba deveja soc^apdro5inaSanas obt. g41 8 SOO 90,42%r _ ?00-q Pr.ecgr rr! pg!4lp,ojumi 304 434 1 zis 890 go,6iay,-t
2200 Pakalpojumi 274744 249651 90,87%
2300 Krdjumi, materiSii. energoresursi 29 190 26239 gg.g9%
zs00 euizeta iesta?u roJ"xtr r"rriirrt 500 0 ;.0#
6000 Sociitie patitsti 0 0 0,00%
7000 valsts budieta transferti, dotacija- un m6rhdot. ? s05 2 505 100,00%7000tValsts bud2eta transfqrti, dgtiiciias un mC(glgrt ? 505 2 S0S 

- 
100,00%

7'2001Pa51eEliby qqdZeta uzturesanas transterti I 2 SOS 2 S05 i 1OO,OOZ ,

5100 Nemateridlie ieguldijumi 29 000 za +sz '-- 91,2f/"
5200 Pamaflidzekti s46 4q0 311 39a lA]gu

-Aizr,r6quma ltmafsa S SOO 1ZS ZZZ , 2277,67,

0
517 622

0
537 399

8 173 , AS,iqit
0 0,00%

19.3.0. lestaZu sanemtie transferti no augst5kas iestddes 0,00%

# ill#E:1[n:"[i:"'l?,'"n" s17 622 537 3ee ,3:l,Z!:^
q1-oiuas resursu nooot<iii l !!Aq . -q!3 ; gg 4% i

A, I : I 

- 

I0+ jarelg rpecrala OuOZeta tiOzeqti O 0 I O-:

L fleuqqlltdzq[ls atikums s;.qe!qrd?r , _ ] -jqg!q_l 
-66?] 

'i

0,00%

Domes priekssedEtaj, W7 ) a:ratisg c-/



   6.PIELIKUMS 

 

Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2018.gadā, EUR 

 

Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/     

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

1. Dagda / Ekonomiski efektīva 

koksnes atkritumu 

izmantošana Dagdas pilsētas 

siltumapgādes sistēmā 

VIF/AL 00288 

18.05.2004.                

līdz 01.01.2020 

233 351 35 572 15 822 0 19 750 1 512 

2. Šķaune /Katlu mājas 

rekonstrukcija 
VIF -AL00284 

18.05.2004.             

līdz 14.04.2019. 

33 864 3 628 2 419 0 1 209 139 

3. Šķaune /Atdzelžošanas 

iekārtu uzstādīšana 
VIF -AL00348 

30.06.2005.                

līdz 31.05.2020. 

33 864 6 506 2 380 0 4 126 0 

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 92 

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 39 

6. Andzeļi / ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstībai 
VK/A2/1/07/215 

01.06.2007.                          

līdz 20.03.2027. 

160 785 78 954 6 272 

 

0 72 682 196 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

7. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” 

VK/A2/1/09/486 
15.09.2009.             

līdz 20.08.2024. 

174 586 81 245 12 044 0 69 201 195 

8. Ķepova /Saietu nama un 

izstāžu zāles rekonstrukcija 

Ķepovas pagastā 

VK/A2/1/11/518   
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

300 226 121 703 32 459 0 89 244 282 

9. Dagda / Satiksmes drošības 

infrastruktūras uzlabojumi 
Daugavpils ielā, Dagdā 

VK/A2/1/11/519 
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

267 500 108 417 28 924 0 79 493 250 

10. Dagda / Tilta rekonstrukcija 

Daugavpils ielā pāri Narūtas 

upei Dagdas pilsētā 

VK/A2 /1/12/103  

25.04.2012.             

līdz 20.04.2022. 

183 550 86 623 20 376 0 66 247 203 

11. 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 86 623 20 376 0 66 247 203 

12. 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. 

482 354 318 625 34 439 0 284 186 780 

13. Bērziņi / Bērziņu pagasta 

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

22.05.2012.             

līdz 20.05.2022. 

182 128 86 312 19 180 0 67 132 202 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

14. Ezernieki /Jauna saietu nama 

būvniecība Dagdas novada 

Ezerniekos 

VK/A2/1/12/406 
06.08.2012.             

līdz 20.05.2022. 

345 758 168 438 35 464 0 132 974 399 

15. Asūne / ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Dagdas novada Asūnes 

ciemā” īstenošanai 

VK/A2/1/13/103 

03.04.2013.              

līdz 20.03.2023. 

204 894 119 521 22 765 0          96 756 284 

16. Dagda / ELFLA projekta 

„Dagdas vidusskolas sporta 

zāles vienkāršotā 

rekonstrukcija” īstenošanai 

VK/A2/1/13/101 

03.04.2013.                  

līdz 20.03.2018. 

37 564 2 348 2 348 0 0 2 

17. 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 4 189 4 189 0 0 6 

18. 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 0 152 942 389 

19. 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 55 322 18 440 0 36 882 125 

20. Andrupene / ELFLA 

projekta “Dagdas novada 

kultūrvēsturiskā 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 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

21. Andzeļi / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (pas. 

mikroautobuss) iegādei 

VK/P-58/2014    
17.03.2014.             

līdz 20.03.2021. 

50 700 26 364 8 112 0 18 252 59 

22. Andrupene / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(traktortehnikas) iegādei 

VK/P- 245/2014 
19.06.2014.                     

līdz 20.06.2021. 

38 948 22 722 6 492 0 16 230 53 

23. Dagda / Jaunas analogās 

rentgena iekārtas ar digitali-

zāciju piegāde VSPC 

“Dagda” 

VK/P-243/2014 
19.06.2014.             

līdz 20.06.2024. 

92 928 67 132 10 328 0 56 804 162 

24. 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 46 982 7 228 0 39 754 114 

25. Ezernieki /Projekta 

“Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija ” īstenošanai 

VK/P-459/2014 
17.09.2014.                 

līdz 20.09.2021. 

 

38 186 23 880 6 368 0 17 512 54 

26. Ezernieki /Tehniskā projekta 

izstrāde Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles 

celtniecībai 

VK/ P- 460/2014 
17.09.2014.             

līdz 20.09.2019. 

5 814 2 547 1 456 0 1 091 5 



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. Bērziņi / Pasažieru 

mikroautobusa iegāde 

Bērziņu pagasta pārvaldes 

vajadzībām 

VK/P-519/2014 
15.10.2014.              

līdz 20.10.2019. 

22 754 10 712 5 356 0 5 356 22 

28. 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. 

193 300 133 830 29 740 0 104 090 314 

 

 

29. 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 

 

24 836 

 

9 032 

 

0 

 

15 804 

 

55 

30. 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 41 912 5 408 0 36 504 101 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

31. Dagda/ Katlumājas 

Mičurina ielā 12A, Dagdā, 

rekonstrukcija 

VK/A2/1/15/690 

17.12.2015.             

līdz 20.12.2025. 

192 000 166 080 20 760 0 145 320 404 

32. Dagda/Andrupene 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai nepiec. 

transporta iegāde 

VK/A2/1/16/102 

29.04.2016. 

līdz 20.04.2021. 

30 000 23 338 6 668 0 16 670 54 

33. Dagda/ Projekta „Dagdas 

pilsētas izglītības iestāžu 

sakārtošana-iekštelpu 

remonts” īstenošana 

VK/A2/1/16/238 

06.07.2016. 

līdz 20.06.2021. 

55 383 45 615 13 034 0 32 581 105 

 

34. Ezernieki/ Projekta 

”Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles būvniecība” 

īstenošana 

VK/A2/1/16/249 

21.07.2016. 

līdz 20.07.2036. 

487 000 474 375 25 300 0 449 075 1 182 

35. 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 58 065 15 484 0 42 581 134 

36. 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. 

146 400 146 400 36 000  0 110 400 294 



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 

37. 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 

 

50 000 11 108 0 38 892 104 

38. 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 19 500 4 331 0  

15 169 

47 

39. 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 34 678  46 500 11 822 23 

40. Konstantinova/Bērziņi/ 

Šķaune/ ELFLA projekta 

“Dagdas novada ceļu 

infrastrukltūras 

pārbūve”īstenošana 

VK/A2/1/18/328 

08.06.2018.             

līdz 20.05.2028. 

691 400 0 119 864 256 645 136 781 87 

 



 

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

*2 – Aizdevums tiks atmaksāts no Autoceļu fonda līdzekļiem. 

 

Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/    

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Atmaksāts 

2018.gadā 

Saņemts 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2018.gadā 

41. Dagda/ Projekta “Dagdas 

vidusskolas telpu 

remontdarbi (mājturības un 

darbmācības kabinetu 

remonts, skolas jumta 

nožogojuma montāža)” 

īstenošana 

VK/A2/1/18/419 

04.07.2018. 

līdz 20.06.2023. 

 

41 500 

 

0 

 

0 

 

41 500 
 

41 500 

 

15 

42. Andzeļi/ ELFLA projekta 

„Kapličas būvniecība 

Andzeļu ciemā rituālo 

pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un 

sasniedzamībai” īstenošana 

VK/A2/1/18/606 

30.08.2018. 

līdz 20.08.2021. 

36 000 0 

 

0 36 000 36 000 3 

 

43. Dagda/ Projekta ”Dagdas 

vidusskolas sporta 

laukuma pārbūve Latvijas -

Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 

līdzfinansētā izglītības 

iestāžu investīciju projekta 

”Veselīga dzīve-pirmie soļi 

radīt laimīgu nākotni” 

ietvaros” īstenošana 

VK/A2/1/18/605 

30.08.2018. 

līdz 20.08.2038. 

560 934 0 0 0 0 0 

KOPĀ:  7 084 021 2 981 135 654 644 380 645 2 707 136 8 761 



7.PIELIKUMS 

 

Pārskats par Dagdas novada pašvaldības galvojumiem 2018.gadā, EUR 

 

Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis 

(Aizdevējs) 

Līguma 

noslēgšanas – 

atmaksas 

termiņš 

Galvojuma 

summa, EUR 

Atlikums uz 

01.01.2018. 

Samazinājums 

2018.gadā 

Palielinājums 

2018.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2018. 

1. Fiziskas personas (4), Studiju 

aizdevums, (AS"Swedbanka") 

01.10.2004. – 

14.12.2019. 

9 391 1 028 606 0 422 

2. Fiziska persona, Studiju 

aizdevums, (AS "Swedbanka") 

22.11.2005.– 

20.11.2015. 

1 648 253 171 0 82 

3. Fiziskas personas (2), Studiju 

aizdevums, (AS "Citadele banka") 

01.12.2006.– 

01.12.2019. 

6 616 570 455 0 115 

4. Fiziska persona, Studiju 

aizdevums,  (AS "SEB banka") 

24.04.2007.– 

30.12.2019. 

1 764 162 162 0 0 

5. Fiziska persona, Studiju 

aizdevums,  (AS "Swedbanka") 

07.10.2008.– 

14.05.2024. 

2 312 1 484 232 0 1 252 

6. SIA "Dagdas komunālā 

saimniecība", ūdenssaimniecības 

attīstība Dagdā (Valsts kase) 

15.12.2009.– 

20.12.2019. 

110 130 22 002 11 016 0 10 986 

7. Fiziska persona, Studiju 

aizdevums, (AS "SEB banka") 

24.11.2011.– 

15.07.2024. 

1 611 394 278 0 116 

 
KOPĀ: 

 
133 472 25 893 12 920 0 12 973 

 



Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2018.gadā 
 
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagdas 
NB 

Dagdas NB 
bērnu 
literatūras 
nodaļa 

Ezerniek
i 

Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune Kopā 
novadā 

Aktīvo lietotāju 
skaits 

283 138 112 105 687 489 245 108 36 132 200 2535 

Fizisko 
apmeklējumu 
skaits 

4218 3661 1045 3420 16 651 10 663 5498 3076 329 2943 6668 58 172 

Izsniegumu 
skaits 

6095 7692 1589 2870 45 241 21 960 6434 3292 832 4313 6965 107 283 

 
 

Bibliotēku krājums 
 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagdas NB Dagdas 
NB 

bērnu 
literatūr
as 
nodaļa 

Ezernieki Konstanti
nova 

Ķepova Svariņi Šķaune 

Bibliotēkas 
krājums, 
eksemplāri 

6291 6080 5570 5332 15 494 7642 7352 5574 3314 6074 5024 

  

 

8.PIELIKUMS



Dagdas novada pašvaldības Tautas namu / Saietu namu darbības rādītāji 2018.gadā               Avots: kulturaskarte.lv  

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Ezernieki Konstantinova Ķepova Svariņi Šķaune 
 

Kopā 
novadā 

Norišu skaits, 
 t.sk 

39 40 20 11 62 35 33 36 43 12 331 

Izstāde  4 - 2 - 5 1 3 4 7 2 28 

Izrāde 2 - - - 3 - - 4 - - 9 

Koncerts 7 - 2 - 5 6 6 4 1 - 31 

Literārs pasākums - - - - 1 - - 1 - 1 3 

Informatīva 
sanāksme 

8 15 2 - 5 4 2 8 6 - 50 

Izklaides pasākums 8 15 8 5 21 13 18 4 7 5 104 

Valsts, 
tradicionālie, 
novada svētki 

6 10 5 6 10 7 4 9 5 4 66 

Reliģisks pasākums - - - - 1 - - - 17 - 18 

Ekskursijas - - - - - - - - - - 0 

Festivāls  - - 1 - 6 1 - - - - 8 

Kino 4 - - - 5 3 - 2 - - 14 

Norišu 
apmeklētāju skaits 

2810 2450 1860 750 8243 3133 2550 1797 2404 1051 27 048 

            

Amatiermākslas 
kolektīvi, t.sk. 

7 2 2 1 10 7 3 2 4 3 41 

Deju  3 1 1 - 2 2 1 - 1 1 12 

Vokālais 1 1 1 1 6 3 1 1 - 1 16 

Folkloras  1 - - - 1 1 - - - 1 4 

Dramatiskais 1 - - - - 1 1 1 1 - 5 

Instrumentālais, 
kapela 

1 - - - - - - - - - 1 

Koris - - - - 1 - - - - - 1 

Audēju pulciņš - - - - - - - - 1 - 1 

Muzikantu duets - - - - - - - - 1 - 1 
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Dati uz 11.03.2019.

NACE  2.red. 

apk. kods
NACE  2.red. apkopojošā koda nosaukums

Vidējais darba 

ņēmēju skaits 

2018.gads

01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 130

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 60

16
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto 

izstrādājumu ražošana
50

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 7

23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 2

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 24

41 Ēku būvniecība 7

42 Inženierbūvniecība 18

43 Specializētie būvdarbi 22

45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts 29

46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 16

47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 73

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 22

52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 3

53 Pasta un kurjeru darbība 1

55 Izmitināšana 4

56 Ēdināšanas pakalpojumi 3

62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 1

65
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo 

apdrošināšanu
1

66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības 4

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu 3

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 5

70 Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās 1

71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 2

73 Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 3

74 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 14

81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 11

82 Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības 1

84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 580

85 Izglītība 63

86 Veselības aizsardzība 97

88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas 1

93 Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība 2

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība 8

96 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana 4

5

1 229

12.PIELIKUMS

Informācija par vidējo darba ņēmēju skaitu, kuru darba devēju juridiska adrese datu 

apkopošanas brīdī bija Dagdas novada teritorijā, sadalījumā pēc darba devēja pamatdarbības 

veida*

Nav norādīts

*Informācija no pārskata “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma 

nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” un mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām. Informācija atlasīta pēc darba devēja 

norādītās adreses. Ja darba ņēmējs vienā periodā ir bijis nodarbināts vairākās darba vietās pie vienu nozari pārstāvošiem darba devējiem, viņš ir uzskaitīts 

vienu reizi, ja vienā periodā ir bijis nodarbināts vairākās darba vietās pie atšķirīgas nozares pārstāvošiem darba devējiem, tad pieskaitīts katrā nozarē 

vienu reizi.

Dagdas novada teritorijā 


