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                        Cienījamie Dagdas novada pašvaldības Publiskā pārskata lasītāji!

Jūsu vērtējumam tiek piedāvāts Dagdas novada pašvaldības Publiskais pārskats

par  2014.gadu.  Pārskatā  atspoguļota  informācija  par  pašvaldības  budžeta  līdzekļu

sadali un izlietošanu, pašvaldības struktūru un funkciju izpildi, saimniecisko darbību un

realizētajiem projektiem.

2014.gads iesākās ar pārmaiņām, jo Latvija iestājoties Euro zonā solīja, ka no

2014. gada mēs kā maksāšanas līdzekli izmantosim valūtu euro.

2014.gadā  Dagdas  novada  pašvaldība  piedalījās  konkursā  „Eiropas  gada

pašvaldība 2015”, kur apakšnominācijā „Pašvaldība veselam iedzīvotājam” kļuva par

laureātu.

2014.gadā Dagdas novada pašvaldība turpināja apmainīties ar delegācijām no

Baltkrievijas  Verhņedvinskas  rajona  iestādēm  un  administrāciju.  2014.gadā  iesākām

sadarbību ar Visaginas pašvaldību Lietuvā.

Tāpat  kā  iepriekšējos  gados,  arī  2014.gadā,  novada  pašvaldība  realizēja

projektus, kā arī atbalstīja biedrību un iedzīvotāju iniciatīvas, īstenot novadā dažādas

idejas, veidot jaunus projektus.

Aktīvi  mēs  darbojāmies  Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas,  Latvijas-Igaunijas-

Krievijas  programmās.  Caur  Lauku  atbalsta  programmu  izveidojām  aktīvā  tūrisma

punktu Dagdas TIC, Šķaunes FAP pakalpojuma pieejamības uzlabošanu, zivsaimniecības

ekspluatācijas  noteikumu  izstrādi  publiskajiem  ezeriem,  zivju  resursu  kontroles  un

aizsardzības pasākumu uzlabošanu.

2014.gadā tika uzsākti jauni projekti, kuru realizācija tiks pabeigta 2015.gadā.

2014.gadā pašvaldība uzlaboja ceļu segumu, Dagdā, Jelgavas ielā un Andrupenē

piebraucamo ceļu uz muzeju „Andrupenes Lauku sēta”, apstrādājot autoceļu virsmu ar

pretputekļu kārtu, bērnu drošības uzlabošanai izveidoja stāvlaukumu pie PII "Saulīte".

Skolas veiksmīgi realizē izglītības procesus, piedalās mācību olimpiādēs, skolotāji

paaugstina savu kvalifikāciju.
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2014.gada janvārī  novadā dibinājām Dagdas novada Sporta skolu.  2014.gada

augustā darbu uzsāka apvienotā Dagdas Mūzikas un Mākslas skola. Dagdas vidusskolā

rekonstruējām virtuves bloku, ieejas kāpnes un laukumu, tika veikta muzeja "Andrupenes

lauku  sēta"  infrastruktūras  papildināšana  ar  jauniem  objektiem  kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšanai.

2014.gadā  Dagdas  novads  uzsāka  jaunu  tradīciju  svinēt  ģimenes  dienu  un

16.maijā notika Bērnu un jauniešu starptautiskais festivāls „Apskauj mani māmuliņa”,

festivāla ietvaros dalību ņēma bērni un jaunieši no mūsu novada skolām, Lietuvas un

Baltkrievijas.  Vokālā  grupa  „Solversija”  piedalījās  dziesmu  festivālā  Horvātijā,

pārstāvot Dagdas novadu. 

Diemžēl sakarā ar Āfrikas cūku mēri, kas īpaši skāra mūsu novadu, mēs atcēlām

visus kultūras pasākumus vasarā, tādēļ Tautas namu kolektīvi tik aktīvi nevarēja parādīt

iemācīto gada laikā.

2014.gadā mēs intensīvi sākām gatavoties XI skolēnu Dziesmu un deju svētkiem

2015.gadam un izdalījām naudas līdzekļus tērpu izgatavošanai.

2014.gadā  mēs  uzsākām jaunu  pašvaldības  projektu  konkursu  „Sabiedrība  ar

dvēseli 2014”, kur jebkurš iedzīvotājs uzrakstot projektu varēja iegūt papildus finanšu

līdzekļus savas idejas realizācijai Dagdas novada teritorijā.

Aktīvi  turpina  darboties  mūsu  iedzīvotāji,  uzņēmēji,  lauku  saimniecības,  lai

veidotu jaunas darba vietas un uzlabotu Dagdas novada tēlu. Paldies visiem par labi

padarīto  darbu  un  novēlu  katram  realizēt  jaunas  idejas  savās  mājās,  saimniecībās.

Gaidīsim visus, kas apmeklē mūsu Dagdas novadu.

Viss, kas ir dabā, katrs Visuma fenomens sākas kā ideja. (…) Viss, ko jūs savā

dzīvē paziņojat, iet tieši šo pašu ceļu no idejas līdz fiziskam veidolam.

/Džons Asarafs un Marija Smita/

Dagdas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja                                Sandra Viškure
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1. Dagdas novada pašvaldības vispārīgs raksturojums

1.1. Ziņas par pašvaldību

Pašvaldības nosaukums Dagdas novada pašvaldība

Izveidošanas datums 01.07.2009.

Nodokļa maksātāja reģ.Nr. 90000041224

Reģistrācijas apliecības datums 06.07.2009.

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

Konsolidētajā finanšu pārskatā 
iekļauti sekojošu pašvaldības 
iestāžu gada finanšu pārskati:

1)   Dagdas novada pašvaldība, 
2)   Andrupenes pagasta pārvade, 
3)   Asūnes pagasta pārvalde, 
4)   Andzeļu pagasta pārvalde, 
5)   Bērziņu pagasta pārvalde,
6)   Ezernieku pagasta pārvalde,
7)   Konstantinovas pagasta pārvalde, 
8)   Ķepovas pagasta pārvalde, 
9)   Svariņu pagasta pārvalde,
10)  Šķaunes pagasta pārvalde,
11)  Aleksandrovas internātpamatskola,
12)Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”

Pārskata periods: 01.01.2014.  – 31.12.2014.

Domes sastāvs (15 deputāti):  Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja

 Raitis Azins – domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars  Arnicāns,  Olga  Golube,  Irēna  Gžibovska,
Aleksandrs Gžibovskis, Oksana Kosarevska, Viktors
Krūmiņš, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers, Aivars
Platacis,  Aivars  Plotka,  Viktors  Stikuts,  Anatols
Viškurs, Vladislavs Višņevskis.

Pašvaldības izpilddirektors:  Ivars Pauliņš

Revidenti: SIA „AUDIT ADVICE”, Reģ.Nr.40003858822,
Grēcinieku iela 9-3,Rīga, LV-1050, Licence Nr.134
 
LR Zvērināta revidente Biruta Novika,
sertifikāts Nr.106
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1.2. Pašvaldības teritorija, tās raksturojums

Dagdas  novada  pašvaldība  tika  izveidota  2009.gada  1.jūlijā, administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētas domei un
Andrupenes,  Andzeļu, Asūnes,  Bērziņu, Dagdas,  Ezernieku,  Konstantinovas, Ķepovas,
Svariņu un Šķaunes pagastu padomēm. 

Uz 2015.gada 1.jūliju, Dagdas novada pašvaldība  ar 11 teritoriālajām vienībām
darbojas jau 6 gadus. Dagdas novada pašvaldība kā nodokļu maksātājs  reģistrēta Valsts
ieņēmumu  dienestā  06.07.2009.  ar  reģistrācijas  Nr.90000041224,  savukārt,  pagastu
pārvaldes  reģistrētas  Nodokļu  maksātāju  reģistrā  kā  atsevišķas  Dagdas  novada
pašvaldības iestādes 2009.gada 13.jūlijā. 

Dagdas  novada  pašvaldības  administratīvais  centrs  ir  Dagdas  pilsēta,  juridiskā
adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674.  

Saskaņā ar VARAM pārziņā esošās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmas (TAPIS) datiem, kopējā Dagdas novada teritorijas platība ir 949,7 km2 un tā
sastāv no 11 teritoriālajām vienībām – Dagdas pilsētas un 10 pagastiem - Andrupenes,
Andzeļu,  Asūnes,  Bērziņu,  Dagdas,  Ezernieku,  Konstantinovas,  Ķepovas,  Svariņu  un
Šķaunes.  Dagdas pilsēta atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā. 

1.1. tabula    
Dagdas novada teritoriālās vienības, to raksturojums   

Nr. Teritoriālā vienība Platība

(km2)

Teritoriālās vienības
centrs

Attālums līdz novada
centram (km)

1.  Dagdas pilsēta 2,92 Dagda -

2. Andrupenes pagasts 136,23 Andrupene 16

3.  Andzeļu pagasts 96,33 Andzeļi 9

4.  Asūnes pagasts 78,01 Asūne 10

5.  Bērziņu pagasts 98,22 Porečje 26

6.  Dagdas pagasts 57,32 Ozoliņi 2

7.  Ezernieku pagasts 128,62 Ezernieki 15

8. Konstantinovas pagasts 79,06 Konstantinova 8

9.  Ķepovas pagasts 57,5 Neikšāni 19

10.  Svariņu pagasts 92,09 Svarinci 19

11.  Šķaunes pagasts 123,40 Šķaune 38

Kopā: 949,7
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Lielākie Dagdas novada pagasti pēc teritorijas platības ir Andrupenes, Ezernieku
un  Šķaunes  pagasti,  bet  vismazākie  –  Dagdas  pagasts  un  Ķepovas  pagasts.  Dagdas
pilsētas platība sastāda tikai 2,92 km2 (gandrīz 3 km2). Visattālākais novada pagasts ir
Šķaunes pagasts - attālums no pagasta centrs Šķaune līdz Dagdas pilsētai sastāda 38 km.

1.1.attēls: Dagdas novada teritoriālās vienības, to izvietojums

Dagdas novads  robežojas  ar  Krāslavas,  Aglonas,  Rēzeknes,  Ludzas  un  Zilupes
novadiem,  kā  arī  Baltkrievijas  Republiku.  Pierobežas  pagasti,  kas  robežojas  ar
Baltkrieviju, ir Dagdas novada Šķaunes, Bērziņu un Ķepovas pagasti ar kopējo robežas
garumu aptuveni 44 km.

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,
Olavecas  ezers  un  Bižas  ezers.  Vairāki  ezeri  atrodas  uz  Dagdas  novada  robežas  un
iekļauti  blakus  novada  administratīvajā  teritorijā.  Novadu  šķērso  vairākas  upītes  –
Sarjanka, Dzeguze, Asūnīca.

Saskaņā ar  Valsts  zemes dienesta  (VZD) datiem Dagdas novadā lielāko zemes
platību pēc  zemes lietošanas veida uz 01.01.2014.sastāda meži – 40 830,9 ha, kam seko
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38 826,5 ha t.sk. aramzeme – 27 168,5 ha, augļu
dārzi – 249,8 ha, pļavas – 3 134,2 ha un ganības – 8 274,0 ha. Novada zemes sadalījumā
3 579,1 ha sastāda purvi, 4 156,5 ha – ūdens objektu zeme, 2 839 ha – krūmāji, 1812,2 ha
– zeme zem ceļiem, 897,4 ha – zem ēkām un pagalmiem un 1799,7 ha – pārējās zemes.
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1.3. Iedzīvotāju skaits un struktūra, demogrāfiskie rādītāji

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 – 2014.gada
31.decembri – 8 427. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 5,5 gados),
iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 1 022 iedzīvotājiem jeb 10,8 % no
kopējā novada iedzīvotāju skaita uz 01.07.2009.

Saskaņā  ar  PMLP  datiem  uz  2015.gada  1.janvāri  Dagdas  novadā  kopējais
iedzīvotāju skaits sastādīja 8 427 iedzīvotāji, no tiem 2 255 jeb 26,75 % Dagdas pilsētā
un  pārējie 6 172 iedzīvotāji jeb 73,25 % novada pagastos. Novada pagastos visvairāk
iedzīvotāju ir Andrupenes pagastā – 1 248, kam seko Ezernieku pagasts – 804 un Dagdas
pagasts – 801 iedzīvotāji, savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaits ir Ķepovas pagastā –
tikai 214 iedzīvotāji. 

1.2. tabula
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Dagdas novadā 2012. - 2015. gadā (PMLP dati)

Nr. Teritoriālā vienība Uz 01.01.
2012.

Uz 01.01.
2013.

Uz 01.01.
2014.

Uz 01.01.
2015.

Izmaiņas
2014.gadā

1.  Dagda 2 447 2 380 2 293 2 255 -38

2. Andrupenes pagasts 1 347 1 313 1 282 1 248 -34

3.  Andzeļu pagasts 659 646 633 622 -11

4.  Asūnes pagasts 566 561 555 535 -20

5.  Bērziņu pagasts 450 440 429 409 -20

6.  Dagdas pagasts 851 827 810 801 -9

7.  Ezernieku pagasts 879 863 832 804 -28

8. Konstantinovas pagasts 573 565 540 524 -16

9.  Ķepovas pagasts 243 235 223 214 -9

10.  Svariņu pagasts 439 435 430 418 -12

11.  Šķaunes pagasts 635 621 607 597 -10

KOPĀ: 9 089 8 886 8 634 8 427 -207

Izmaiņas  gada laikā -137 -203  -252  -207

Izmaiņas (%) 1,48 2,23 2,84 2,40
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Saskaņā ar 1.2.tabulā apkopoto informāciju 2012. - 2015.gadā iedzīvotāju skaits
Dagdas novadā ir samazinājies 2012.gadā par 203, 2013.gadā par 252, bet 2014.gadā –
par 207 iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā iedzīvotāju skaits procentuāli
ir samazinājies mazāk – par 2,4 % (2013.gadā – 2,84%).

Visstraujāk iedzīvotāju skaits procentuāli ir samazinājies Bērziņu pagastā (mīnus
4,46 %) un Ķepovas pagastā (mīnus 4,03 %), bet vismazāk – Dagdas pagastā (mīnus 1,11
%), Šķaunes pagastā (mīnus 1,64%), kā arī Dagdas pilsētā (mīnus 1,65 %). 

Iedzīvotāju  skaita  samazinājums  skaidrojams  ar  negatīvu  migrācijas  saldo  un
ilgstoši negatīvu iedzīvotāju dabisko pieaugumu. 

Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2014.gadā
nodaļā reģistrēti 50 jaundzimušie bērni un 147 iedzīvotāju miršanas gadījumi. Savukārt,
saskaņā  ar  Centrālās  statistikas  pārvaldes  (CSP)  datiem  2014.gadā  Dagdas  novadā
dzimuši 59 un miruši 148 iedzīvotāji.

1.3. tabula
Iedzīvotāju dabiskā kustība Dagdas novadā 2013. - 2014. gadā*

Dzimuši ("+") Miruši ("–")
Dabiskās kustības

bilance 

Nr. Pilsēta, pagasts 2013. 2014.  2013. 2014. 2013. 2014.

1.  Dagda 15 16 33 43 - 18 -27
2.  Andrupenes pagasts 9 8 17 18 - 8 -10
3.  Andzeļu pagasts 1 4 5 9 - 4 -5
4.  Asūnes pagasts 4 4 6 12 - 2 -8
5.  Bērziņu pagasts 5 1 4 11 +1 -10
6.  Dagdas pagasts 12 4 10 12 +2 -8
7.  Ezernieku pagasts 3 3 7 18 - 4 -15

8.  Konstantinovas pagasts 1 2 12 9 - 11 -7

9.  Ķepovas pagasts 0 1 5 3 - 5 -2
10.  Svariņu pagasts 2 3 6 4 - 4 -1
11.  Šķaunes pagasts 5 4 7 8 - 2 -4

Kopā *1: 57 50 112 147 - 55 - 97

              PAVISAM KOPĀ*2: 60 59 160 148 - 100 - 89

*1  - Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļas dati;  *2  - Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Saskaņā ar 1.3. tabulā apkopoto informāciju iedzīvotāju dabiskās kustības bilance
Dagdas novadā 2014.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir negatīva – mīnus 89. Ņemot
vērā  to,  ka  iedzīvotāju  skaits  2014.gadā  ir  samazinajies  par  207  iedzīvotājiem,  arī
iedzīvotāju  mehāniskās  kustības  bilance  ir  negatīva  un  sastāda  mīnus  118 iedzīvotāji
(2013.gadā – mīnus 152 iedzīvotāji).
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2014.gada  beigās  sieviešu  Dagdas  novadā  ir  par  159  vairāk  nekā  vīriešu.
Iedzīvotāju skaits     pa dzimumiem Dagdas novadā uz 31.12.2014. (PMLP dati):

• vīrieši – 4 134 jeb 49,1 %;
• sievietes – 4 293 jeb 50,9 %.

Kopā: 8 427.

           Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Dagdas novadā uz 31.12.2014. (PMLP dati):
• 0-6 gadu vecumam – 395 bērni t.sk. 204 vīrieši un 191 sievietes;
• 7-18 gadiem (neieskaitot) – 854 bērni t.sk. 441 vīrieši un 413 sievietes.

Kopā: 1 249.

1.4.tabula
Iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Dagdas novada pašvaldībā,

(PMLP dati)

Nr. Vecums 
Uz 01.01.2014. Uz 01.01.2015.

Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā

1. Līdz darbaspējas
vecumam 

535 533 1 068 518 501 1 019

2. Darbaspējas vecumā
(no 15 līdz 62 neiesk.)

3 047 2 609 5 656 2 958 2 562 5 520

3. Pēc darbaspējas vecuma 659 1 251 1 910 658 1 230 1 888

Kopā: 4 241 4 393 8 634 4 134 4 293 8 427

Saskaņā ar 1.4.tabulā apkopoto informāciju 2014.gadā iedzīvotāju skaits Dagdas
novadā samazinās visās vecuma grupās:

• līdz darbaspējas vecumam – par 4,6 %;
• darbaspējas vecumā – par 2,4 %;
• pēc darbaspējas vecumā – 1,15 %.

Iedzīvotāju  dzimumu  struktūra  vecuma  grupās  procentuāli  ir  atšķirīga  –  uz
01.01.2015. darbspējas  vecumā vīriešu ir par 4,7 % vairāk nekā sieviešu, savukārt, pēc
darbaspējas vecumā sieviešu ir par  6,8 % vairāk nekā vīriešu.

1.5.tabula
Iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūra (%, PMLP dati)

Nr. Vecums 
Uz 01.01.2014. Uz 01.01.2015.

Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā

1. Līdz darbaspējas
vecumam 

6,2 6,2 12,4 6,2 5,9 12,1

2. Darbaspējas vecumā
(no 15 līdz 62 neiesk.)

35,3 30,2 65,5 35,1 30,4 65,5

3. Pēc darbaspējas vecuma 7,6 14,5 22,1 7,8 14,6 22,4

Kopā: 49,1 50,9 100 49,1 50,9 100
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Dagdas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2014.gada beigās:
 latvieši – 5 200 jeb 61,7 %, 
 krievi – 2 126 jeb 25,2 %,
 baltkrievi – 598 jeb 7,1 %, 
 poļi – 291 jeb 3,5 %, 
 pārējie(ukraiņi, lietuvieši u.c.) – 212 jeb 2,5% no kopējā iedzīvotāju skaita.

Dagdas novada iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības 2014.gada beigās:
  latvijas pilsoņi – 7 688 jeb 91,2%, 
 nepilsoņi – 626 jeb 7,4%, 
 pārējie – 113 jeb 1,1% no kopējā iedzīvotāju skaita.    

1.4. Saimnieciskā darbība, nodarbinātība un bezdarba rādītāji

2014.gada  beigās  saskaņā  ar  Valsts  ieņēmumu  dienesta  (VID)  datiem  Dagdas
novadā reģistrēti 1 011 nodokļu maksātāji t.sk. 197 pašnodarbinātās personas. No kopējā
nodokļu  maksātāju  skaita  2014.gadā  reģistrēti  104  jauni  nodokļu  maksātāji  t.sk.  3
biedrības 1 individuālais uzņēmums, 6 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 94 Fiziskās
personas kā saimnieciskās darbības veicēji. Reģistrēto nodokļu maksātāju (NM) skaitu pa
uzņēmējdarbības veidiem var apskatīt 1.6. tabulā. 

1.6.tabula
Reģistrēto nodokļu maksātāju skaits  pa uzņēmējdarbības veidiem (VID dati)

Nr. Uzņēmējdarbības forma NM skaits
2014.gadā

t.sk. reģistrēti
2014.gadā

Īpatsvars
kopējā NM
skaitā (%)

1. Budžeta iestāde 13 0 1,3

2. Arodbiedrība 1 0 0,1

3. Draudze 3 0 0,3

4. Biedrība 44 3 4,3

5. Individuālais komersants 42 0 4,1

6. Individuālais uzņēmums 17 1 1,7

7. Kotoļu baznīcas publ.ties.jur.pers. 8 0 0,8

8. Kooperatīvā sabiedrība 9 0 0,9

9. Nodibinājums 1 0 0,1

10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 101 6 10,0

11. Zemnieku saimniecība 192 0 19,0

12. Fiz.pers.- Saimnieciskās darbības veicējs 580 94 57,4

Kopā: 1 011 104 100

13. Pašnodarbinātas personas 197 11 19,5
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Saskaņā ar 1.6.tabulā apkopoto informāciju vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu
maksātāju sastāvā veido fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības
veicēji  –  580  personas  jeb  57,4  % no  reģistrēto  nodokļu  maksātāju  skaita.   Fizisko
personu – saimnieciskās darbības veicēju – uzskata par pašnodarbināto personu likuma
“Par  valsts  sociālo  apdrošināšanu”  izpratnē  un  persona  veic  valsts  sociālās
apdrošināšanas  iemaksas,  kad  mēneša  ienākumi  (ieņēmumi no kuriem atskaitīti  ar  to
gūšanu saistīti izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu no MK noteiktā VSAOI objekta minimālā
apmēra – 360 euro mēnesī. Dagdas novadā pašnodarbinātās personas reģistrētas 197 jeb
19,5 % no kopējo nodokļu maksātāju skaita.

Pēc Fiziskām personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji 2.vietā
ierindojas zemnieku saimniecības – 192 jeb 19 % , 3.vietā SIA – 101 jeb 10 %, 4.vietā
biedrības – 4,3 % un 5.vietā Individuālie komersanti – 42 jeb 4,1 % no kopējo nodokļu
maksātāju skaita.

Saskaņā  ar  Centrālās  statistikas  pārvaldes  datiem  Dagdas  novadā  vidējais
darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās (bez privātā sektora
komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50) sastādīja:

• 2014.gada beigās – 722 t.sk. pašvaldības struktūrās - 678;
• 2013.gada beigās – 697 t.sk. pašvaldības struktūrās – 650.

Strādājošo  mēneša  vidējā  darba  samaksa  Dagdas  novadā  Sabiedriskajā  sektorā
sastādījā 2014.gadā – 526 EUR, 2013.gadā – 524 EUR, 2012.gadā – 497 EUR(CSP dati).

Saskaņā ar  Nodarbinātības  valsts  aģentūras  datiem Dagdas novadā uz pārskata
gada beigām reģistrētais bezdarba līmenis sastāda 17,2 % un reģistrēti 839 bezdarbnieki,
savukārt,  uz  2014.gada  1.janvāri  reģistrētais  bezdarba  līmenis  sastādīja  19,9  %  un
reģistrēto bezdarbnieku skaits – 999, kas ir augstāks nekā vidēji Latgales reģionā(13,4%).

1.7.tabula
Reģistrēto bezdarbieku skaits un struktūra 2014.gada beigās (NVA dati)

Nr. Pilsēta, pagasts
Bezdarbnieku

skaits
Sievietes Vīrieši

Ilgstošie
bezdarbnieki

1.  Dagda 156 80 76 88
2.  Andrupenes pagasts 120 57 63 73
3.  Andzeļu pagasts 91 42 49 58
4.  Asūnes pagasts 61 29 32 43
5.  Bērziņu pagasts 60 33 27 43
6.  Dagdas pagasts 85 42 43 43
7.  Ezernieku pagasts 67 38 29 33

8.  Konstantinovas pagasts 52 22 30 31

9.  Ķepovas pagasts 27 13 14 20
10.  Svariņu pagasts 51 31 20 35
11.  Šķaunes pagasts 69 33 36 38

Kopā : 839 420 419 505
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2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2.1. Pašvaldības budžeta apstiprināšana, grozījumi un izpilde

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.  

Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”
tika  pieņemti  2014.gada  31.janvārī  (sēdes  prot.  Nr.3,  1.§).  Kopējie  pamatbudžeta
ieņēmumi tika plānoti EUR 8 646 622 t.sk. līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 624 284
un aizņēmumi EUR 446 782 apmērā, savukārt, kopējie pamatbudžeta izdevumi plānoti
EUR 8 624 430 ar līdzekļu atlikumu gada beigās – EUR 22 192. Pārskata gadā Dagdas
novada  pašvaldības  31.01.2014.  saistošajos  noteikumos  Nr.2  “Par  Dagdas  novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” tika veikti sekojoši grozījumi:

 2014.gada 24.jūlijā tika veikti  grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada
budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti līdz
EUR 8 818 999 (par EUR 172 377), bet kopējie izdevumi palielināti līdz EUR 8
803 463 (par EUR 179 033),  saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.4 (sēdes
prot.Nr.11, 17.§);

 2014.gada 21.oktobrī tika veikti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada
budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti līdz
EUR 9 602 314 (par EUR 783 315),  bet kopējie izdevumi palielināti līdz EUR 9
584 837 (par EUR 781 374),  saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.5 (sēdes
prot.Nr.11, 17.§);

 2015.gada 22.janvārī tika veikti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada
budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti  līdz
EUR 9 757 504 (par EUR 155 190),  bet kopējie izdevumi samazināti līdz EUR 9
497 647 (par  EUR 87 190),  saskaņā ar  Saistošajiem noteikumiem Nr.1  (sēdes
prot.Nr.1, 2.§).

Saskaņā  ar  Dagdas  novada  pašvaldības  Pārskatu  par  pamatbudžeta  izpildi,
2014.gada pamatbudžeta  ieņēmumi sastādīja EUR 8 510 491 (2013.gadā – EUR 9 158
822), bet izdevumi – EUR 8 678 594 (2013.gadā – EUR 9 693 235). 

Pašvaldības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu, galvojumu un to procentu)  kopējais
apjoms uz 2014.gada 1.janvāri sastādīja EUR 3 423 912, t.sk.aizņēmumi – EUR 3 326
366 un galvojumi – EUR 97 546.  2014.gadā pašvaldība ir  saņēmusi aizdevumus par
kopējo summu EUR 500 561, bet atmaksājusi aizņēmumus EUR 567 723 apmērā, līdz ar
to neatmaksāto aizdevumu pamatsummas atlikums uz 31.12.2014. sastādīja EUR 3 153
849. 2014.gadā pašvaldība ir sniegusi  galvojumu SIA "Dagdas komunālā saimniecība"
aizņēmumam EUR 171 960 apmērā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dagdā, II kārta" noslēguma maksājumu veikšanai līdz ar to galvojumu saistību apmērs
palielinājās.  Saistību  īpatsvars  budžetā  2014.gada  sākumā  sastādīja  7,67  %,  bet
2014.gada beigās – 8,11%  no pamatbudžeta ieņēmumiem.
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2.1. tabula

Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2013.-2014.gadā

Rādītājs 2013.gadā 2014.gadā izmaiņas

Līdzekļu atlikums gada sākumā 643 377 624 281 -19 096 

Pamatbudžeta ieņēmumi tekošajā gadā 9 158 822 8 510 491 - 648 331

Saņemtie aizdevumi 868 831 500 561 - 368 270

Ieņēmumi kopā: 10 671 030 9 635 333 -1 035 697

Pamatbudžeta izdevumi tekošajā gadā 9 693 235 8 678 594 -1 014 641

Aizdevumu atmaksa 353 514 567 723 + 214 209

Izdevumi  kopā: 10 046 749 9 246 317 -800 432

Līdzekļu atlikums gada beigās (konsolidēts) 624 281 389 018 -235 263

Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā sastādīja EUR
316 262 (2013.gadā – EUR 243 490), bet izdevumi EUR 295 103 (2013.gadā – EUR 232
645), kas ir ieņēmumos par EUR 72 772 un izdevumos par EUR 62 458 vairāk nekā
2013.gadā.

2.2 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir atkarīgi no deklarēto iedzīvotāju skaita un
struktūras pašvaldībā, kas tiek ņemts vērā nosakot pašvaldības finanšu nepieciešamību.
Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, pašvaldības ar zemākiem vērtētiem
ieņēmumiem  uz  vienu  iedzīvotāju  saņem  dotāciju  no  pašvaldībām,  kuru  vērtētie
ieņēmumi  pārsniedz  tām  aprēķināto  finanšu  nepieciešamību,  līdz  zemākajai
izlīdzināmajai robežai – 95 % no aprēķinātās finanšu nepieciešamības, savukārt, valsts
piešķir papildus dotāciju līdz 97% no aprēķinātās finanšu nepieciešamības. 

Dagdas  novada  pašvaldības  finanšu  nepieciešamība  2014.gadā,  ņemot  vērā
iedzīvotāju skaitu un struktūru, tika noteikta 4 703 705 EUR apmerā, savukārt, vērtētie
ieņēmumi (IIN un NIN) tikai 2 241 368 EUR. Līdz ar to nepieciešamā dotācija no PFIF,
(lai nodrošinātu 95 % no finanšu nepieciešamības) tika noteikta 2 227 152 EUR, taču
faktiski saņemts par  123 090 mazāk nekā plānots, kas negatīvi ietekmēja pašvaldības
līdzekļu atlikumu gada beigās. 

Pamatbudžeta  ieņēmumus  veido  nodokļu  ieņēmumi:  iedzīvotāju  ienākuma
nodoklis,  nekustamā īpašuma nodoklis  (par  zemi,  ēkām un mājokļem),  dabas  resursu
nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, saņemtie valsts budžeta transferti un pašvaldību
budžetu transferti.
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2.2 tabula
Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2015.gadā, EUR

Nr. Ieņēmumu veids                                 2013.gadā* 2014.gadā 2015.gads**

1. Nodokļu ieņēmumi: 2 283 365 2 463 909 2 538 993

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 964 273 2 081 679 2 154 239

1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 317 288 380 329 383 188

1.3. Dabas resursu nodoklis 1 804 1 901 1 566

2. Nenodokļu ieņēmumi: 70 304 67 821 72 140

3. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi:

844 066 690 068 723 411

4. Transferti: 5 961 087 5 288 693 4 697 389

4.1. Valsts budžeta transferti 5 812 840 5 140 034 4 533 789

4.1.1. Valsts budžeta mērķdotācija 2 401 645 2 593 731 1 926 416

4.1.2. Ieņēmumi ES finansēto projektu īstenošanai 1 158 627 276 636 227 836

4.1.3. Dotācija no PFIF 2 160 612 2 171 323 2 188 294

4.1.4. Pārējie valsts budžeta transferti 91 955 98 344 191 243

4.2. Pašvaldību budžetu transferti 148 248 148 659 163 600

Ieņēmumi kopā: 9 158 822 8 510 491 8 031 933

5. Līdzekļu atlikums gada sākumā 643 377 624 281 389 018

6. Saņemtie aizņēmumi 868 831 500 561 500 000

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu 1 EUR – 0,702804 LVL.
** plāns saskaņā ar 20.02.2015.  SN Nr. 2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
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2014.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja  EUR 8
510 491, kas ir par 1,4 % mazāk kā apstiprinātais gada plāns (EUR 8 631783) un par
7,1% mazāk kā tika saņemts 2013.gadā (EUR 9 158 822).

No kopējiem pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumiem 29 %  jeb  EUR 2 463 909
veido nodokļu ieņēmumi, nepilns 1% jeb EUR 67 821 veido nenodokļu ieņēmumi, 8 %
jeb EUR 690 068 veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 60
% jeb EUR 5 140 034 veido saņemtie valsts budžeta transferti un nepilni 2 %  jeb EUR
148 659 veido saņemtie pašvaldību budžetu transferti.
      Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2014.gada pamatbudžetā veidoja 24,5 % no kopējiem
ieņēmumiem un sastādīja  EUR 2 081 679,  kas  par  nepilnu 1 % pārsniedza plānu ar
izmaiņām (EUR 2 080 000) un par 5,6 % pārsniedza sākotnējo apstiprināto plānu (EUR 1
971  716).  Salīdzinājumā  ar  2013.gadu  iedzīvotāju  ienākuma  nodokļu  ieņēmumi
palielinājušies par nepilniem 6 %. 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 2014.gada  pamatbudžetā  saņemts  EUR 380  329
apmērā, par 2,7 % pārsniedzot gada plānu ( EUR 370 369). Šī nodokļa īpatsvars kopējos
ieņēmumos  veido  4,5  %  un  salīdzinājumā  ar  2013.gadu,  šī  nodokļa  ieņēmumi  ir
palielinājušies par nepilniem 20 %. Šis palielinājums ir izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā
nekustamajiem īpašumiem – zemei, visā  valstī tika paaugstinātas kadastrālās vērtības.
Nodokļu  likmes,  saskaņā  ar  likumdošanu  2014.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 347 075, jeb 91% no
kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem.  Gada plāns (EUR 336 566) šajā
pozīcijā ir pārsniegts par 3 %, bet sākotnējais gada plāns (EUR 294 762) pat par 17,7 %.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļa maksājumos par zemi saņemts par 22,5 % vairāk.

No  kopējiem  nekustamā  īpašuma  nodokļu  ieņēmumiem  2014.gadā,  nodokļa
maksājumi  par  ēkām un būvēm sastādīja  tikai  4  % jeb  EUR 15 528.  Gada  plāns  ir
izpildījies par 96 %, kas ir par 6 % mazāk ne kā bija saņemts 2013.gadā (EUR 16 451).
Nodokļa  maksājumi  par  mājokļiem  2014.gadā  sastādīja  EUR 17  726  jeb  4,7  %  no
kopējiem  nekustamā  īpašuma  nodokļu  ieņēmumiem.  Šie  ieņēmumi  bija  gandrīz
2013.gada  līmenī  (  EUR 17  590).  Vislielākie  nekustamā  īpašuma  nodokļa  maksātāji
Dagdas novadā ir SIA “MYRTILLUS”, SIA “EMPETRUM”, AS “Latvijas valsts meži”,
SIA “Brīvība” un SIA “Šķaunes bekons”, kuru kopējā nodoklī iemaksātā summa budžetā
2014.gadā ir EUR 62 795, jeb 18 % no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā 2014.gadā sastādīja EUR 1901 un
šos ieņēmumus saņēma tikai tās pagastu pārvaldes, kurām nebija speciālā budžeta konta.
Šie ieņēmumi bija nedaudz mazāki kā plānots (  EUR 2 355),  bet saglabājās aptuveni
iepriekšējā 2013. gada līmenī ( EUR 1 804).
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Nenodokļu ieņēmumi  pašvaldības budžetā 2014.gadā sastādīja EUR 67 821, kas
veido tikai 0,8 % no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns tika pārpildīts par
nepilnu 1% un salīdzinājumā ar 2013.gada ieņēmumiem (EUR 70 304) šie ieņēmumi
samazinājās par  3%. Nenodokļu ieņēmumi 2014.gadā sastādīja  procentu ieņēmumi no
kontu atlikumiem (EUR 111), valsts nodevas ( EUR 7 122), pašvaldību nodevas (EUR 1
394), naudas sodi un sankcijas (EUR 16 945), pārējie nenodokļu ieņēmumi (EUR 13 620)
kā  arī  ieņēmumi  no  pašvaldības  īpašumu  pārdošanas  (EUR  28  625).  Jāpiezīmē,  ka
2014.gadā tika pārdoti vairāki pašvaldības zemes īpašumi par kopējo summu  EUR  24
919, taču iepriekšējā, 2013.gadā, zemes īpašumu tika pārdots vairāk, par kopējo summu
EUR 36 340.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  2014.gadā tika saņemti EUR 690 068
apmērā, kas sastādīja 8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un gada plāns ( EUR
699  995)  ir  izpildījies  par  99  %.  Salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR 844  066)  šis
ieņēmumu veids ir samazinājies par 22%, tas izskaidrojams, galvenokārt ar to, ka šajā
ieņēmumu sadaļā 2013.gadā tika uzrādīta summa EUR 120 933, kas tika atgriezta Asūnes
pagasta  pārvaldei  pēc  projekta  “Ūdenssaimniecības  infrastruktūras  attīstība  Asūnes
ciemā” realizācijas.  Lielākos ieņēmumus sadaļā maksas pakalpojumi veido maksa par
izglītības  pakalpojumiem  EUR 104  518  jeb  15% no  visiem maksas  pakalpojumiem,
ieņēmumi par nomu un īri  EUR 72 677 jeb 10 % no kopējiem maksas pakalpojumiem,
ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem  EUR 270
407 jeb 39% no visiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Šos pakalpojumus sniedz un
ieņēmumus  iekasē  Dagdas  novada  pašvaldības  iestāde  –  Veselības  un  sociālo
pakalpojumu centrs “Dagda”. Vēl šajā ieņēmumu sadaļā būtiski ir ieņēmumi par dzīvokļu
un komunālajiem pakalpojumiem – EUR 125 353 jeb 18 % no visiem ieņēmumiem par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem novadā. Jāpiezīmē, ka galvienie šī ieņēmuma veida
iekasētāji  un  pakalpojuma  sniedzēji  ir  novada  pagastu  pārvaldes,  jo  Dagdas  pilsētā
komunālos pakalpojumus (centrālizētā apkure, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi,
māju  apsaimniekošana)  sniedz  izveidotā  pašvaldības  SIA  “Dagdas  komunālā
saimniecība”, kas arī iekasē ieņēmumus par šiem pakalpojumiem.

Valsts budžeta transferti   ir lielākā Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa
un sastāda EUR 5 140 034, jeb 60 % no kopējiem 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
Šī  ieņemumu  sadaļa  ir  izpildījusies  par  97,7  %  no  plānotā  (EUR 5  263  121)  un
salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR 5  812  840)  ir  par  12  %  samazinājusies.  Tas
izskaidrojams  ar  to,  ka  2012.  un  2013.gadā  tika  realizēti  daudz  vairāk  ES  fondu
līdzfinansēto projektu un līdz ar to no dažādiem fondiem, pārsvarā no Lauku atbalsta
dienesta (LAD), pašvaldība 2013.gadā saņēma daudz vairāk līdzekļu (EUR 1 158 627) šo
projektu realizācijai, savukārt, 2014.gadā tika saņemti tikai EUR 276 636.

Valsts budžeta transfertus veido: 
1)  pašvaldības  saņemtie  valsts  budžeta  transferti  noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas)
EUR 2 593 731, jeb 50 % no visiem valsts budžeta transfertiem, kur vislielāko īpatsvaru
(EUR 2 067 465) sastāda valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai;
2) saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. 2014.gadā šī summa, kā jau iepriekš tika minēts,
sastāda  EUR 276  636,  jeb  5  % no  kopējiem Valsts  budžeta  transfertiem.  Šajā  gadā
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realizētie lielākie projekti bija – Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sēta”, kura
kopējās  izmaksas  sastādīja   EUR 235 354  un  ESF   atbalstītais  NVA un  pašvaldības
projekts bezdarbnieku iesaistīšanai algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kura kopējās
izmaksas 2014.gadā sastādīja EUR 157 121;
3) saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2014.gadā sastādīja EUR
2 171 323 jeb 42 % no kopējiem valsts budžeta transfertiem, plāns ( EUR 2 294 411) tika
izpildīts  par   94,6 %. Jāpiezīmē,  ka  pirmo reizi  pašvaldība saņēma dotāciju  no PFIF
būtiski, par EUR 123 090, mazāku ne kā bija plānots saņemt 2014.gadā;
4) pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 2014.gadā bija EUR 98 344 jeb
2% no kopējiem valsts budžeta transfertiem un izpildījās par 100%. Galveno ieņēmumu
lomu šeit  veido  papildus  dotācija  pašvaldībām,  ar  zemākiem ieņēmumiem,  līdz  97%
izlīdzināšanas  robežai, saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu;

Pašvaldību budžetu transferti   2014.gadā saņemti  EUR 148 659 apmērā un tie
sastāda 1,7 % no kopējiem ieņēmumiem. Šajā gadā saņemto ieņēmumu apjoms ir ļoti
tuvs tam, kas tika saņemti 2013.gadā (EUR 148 248). Šos ieņēmums veido ieņēmumi par
izglītības  iestāžu  sniegtajiem  pakalpojumiem  savstarpējo  norēķinu  veidā  ar  citām
pašvaldībām un  sociālās  aprūpes  iestāžu  (VSPC“Dagda”)  sniegtajiem pakalpojumiem
savstarpējo  norēķinu veidā ar citām pašvaldībām.

2.3.Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

Pašvaldības  pamatbudžeta  izdevumi  2014.gadā  sastādīja  EUR 8  678  594,  un
budžeta  plāns  ir  izpildījies  par  97%.  Pašvaldības  budžeta  izdevumi  tiek  plānoti  un
uzskaitīti pēc diviem principiem – atbilstoši ekonomiskajām kategorijām  un atbilstoši
funkcionālajām kategorijām.

  2.3.1.Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

 Lielāko  budžeta  izdevumu  īpatsvaru  atbilstoši  izdevumu  ekonomiskajām
kategorijām  veido  izdevumi  atlīdzībai,  t.i.  atalgojumiem  un  darba  devēja  VSAO
iemaksām, pabalstiem un kompensācijām EUR 5 250 987, kas sastāda 60% no visiem
pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 98,7 % un salīdzinājumā ar 2013.gadu
( EUR 5 093 266), šie izdevumi ir palielinājušies par 3 %. Jāpiezīmē, ka Dagdas novada
pašvaldībā un tās iestādēs pastāvīgi tiek nodarbināti ~ 700 darbinieki. 

Otrā lielāka izdevumu sadaļa ir preces un pakalpojumi EUR 2 026 317, kas sastāda
23%  no  kopējiem  pamatbudžeta  izdevumiem,  gada  plāns  ir  izpildījies  par  95%  un
salīdzinājumā ar 2013.gadu (EUR2036083) šī izdevumu sadaļa nav būtiski izmainījusies.

Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai EUR 823 343
jeb 9 % no kopējiem izdevumiem un gada plāns ir izpildījies par 96 %, salīdzinājumā ar
2013.gadu  (EUR  1  855  855),  šī  izdevumu  sadaļa  ir  samazinājusies  par  56  %.  Tas
izskaidrojams ar to, ka iepriekšējā gadā tika realizēti virkne apjomīgu investīciju projektu
par kopējo summu ~ Eur 1 300 000. 
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Ceturtā lielākā 2014.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem
pabalstiem EUR 463 955, kas sastāda 5 % no kopējiem budžeta izdevumiem, un plāns
tika  izpildīts  par  96%.  Salīdzinot  ar  2013.gadu  (EUR  592  430)  šie  izdevumi  ir
samazinājušies par 19%. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2014.gadā būtiski samazinājās to
bezdarbnieku  skaits,  kas  tika  iesaistīti  algotajos  pagaidu  sabiedriskajos  darbos  ESF
līdzfinansētā  projekta  ietvaros.  Ja  bezdarbnieku  stipendijās  2013.gadā  tika  izmaksāti
EUR 269 281, tad 2014.gadā izmaksāti vairs tikai EUR 148 996, kas ir par 45 % mazāk.

2.2. tabula
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR 

Nr. Izdevumu veids                                 2013.gadā* 2014.gadā 2015.gads**

1. Uzturēšanas izdevumi: 7 837 380 7 855 251 7 625 549

1.1. Kārtējie izdevumi 7 129 349 7 277 304 7 091 143

1000 Atlīdzība 5 093 266 5 250 987 5 154 773

1100  Atalgojums 4 065 724 4 197 612 4 126 709

1200  Darba devēja VOSAI 1 027 543 1 053 375 1 028 064

2000 Preces un pakalpojumi 2 036 083 2 026 317 1 936 370

2100  Komandējumi un dienesta braucieni 24 662 24 078 18 271

2200  Pakalpojumi 1 080 429 1 038 632 999 597

2300  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 
inventārs 

908 731 940 039 894 604

2400  Izdevumi periodikas iegādei 7 615 7 278 8 008

2500  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sodu 
maksājumi

15 229 15 706 15 890

1.2. Procentu izdevumi 25 800 16 493 20 000

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 592 430 481 152 443 081

3000 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām
t.sk. reliģiskām organizācijām

0 17 197 17 196

6000 Sociālie pabalsti (iesk.pensijas, stipendijas 
bezdarbniekiem un pabalstus trūcīgām pers.)

592 430 463 955 425 885

1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti 89 802 80 302 71 325

2. Kapitālie izdevumi: 1 855 855 823 343 666 999

2.1. Pamatkapitāla veidošana 1 855 855 823 343 666 999

5100 Nemateriālie ieguldījumi 56 141 26 202 19 000

5200 Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 1 799 714 797 141 647 999

Kopā Izdevumi: 9 693 235 8 678 594 8 292 548

Aizņēmumu atmaksa 353 514 567 723 623 200

Līdzekļu atlikums gada beigās 624 281 389 018 5 203

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu 1 EUR – 0,702804 LVL.
** plāns saskaņā ar 20.02.2015.  SN Nr. 2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
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2.3.2. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

Ja vērtē pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, tad
kā katru gadu, arī 2014.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai.

Izglītība.   Izdevumi izglītībai 2014.gadā sastādīja EUR 3 795 987 jeb 44 % no
kopējiem  pamatbudžeta  izdevumiem.  Gada  plāns  ir  izpildījies  par  98,6  %  un
salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR  3  577  955)  izdevumi  ir  palielinājušies  par  6  %.
Detalizētu informāciju par pašvaldības izdevumiem pa atsevišķām izglītības iestādēm var
apskatīt pārskata 5.Pielikumā. Augstais izdevumu īpatsvars izglītībai ir izskaidrojams ar
to, ka Dagdas novada pašvaldībā darbojas 13 izglītības iestādes - 2 vidusskolas (Dagdas
vidusskola un Ezernieku vidusskola) 4 pamatskolas (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes un
Šķaunes pamatskolas)  1 sākumskola (Konstantinovas sākumskola),  1 speciālā skola –
Aleksandrovas  internātpamatskola,  Mūzikas  un  mākslas  skola,  tāpat  2014.gadā  tika
izveidota Dagdas Sporta skola un vēl novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes
PII “Saulīte” Dagdā, PII “Avotiņš” Andrupenē un Ezernieku PII). Jāpiezīmē, ka ne 2013,
ne 2014.gadā pašvaldības teritorijā netika slēgta vai likvidēta ne viena izglītības iestāde,
gluži pretēji 2014.gadā tika izveidota jauna izglītības iestāde – Dagdas novada Sporta
skola, savukārt, divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes  – Dagdas Mūzikas skola
un Dagdas Mākslas skola, tika apvienotas vienā izglītības iestādē – Dagdas Mūzikas un
mākslas skola.
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Atpūta,  kultūra  un  reliģija ir  otrā  lielākā  izdevumu  sadaļa  pašvaldības
pamatbudžetā un 2014.gadā izdevumi sastādīja  EUR 1 044 732  jeb 12 % no kopējiem
izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 94% un salīdzinājumā ar 2013.gadu (EUR 1 444
233) šie izdevumi ir samazinājušies par 28%. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā
šajā jomā tika realizēti  vairāki investīciju projekti  un kopējie izdevumi pamatkapitāla
veidošanai sastādīja EUR 761 013, savukārt 2014.gadā šī summa sastādīja tikai EUR 338
789, jeb par 54% mazāka. Vēl jāpiemin fakts, ka 2014.gadā Dagdas novadā tika noteikti
masu  pasākumu  organizēšanas  ierobežojumi,  sakarā  ar  to,  ka  Dagdas  un  apkārtējos
novados vasaras sākumā tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar  Āfrikas cūku mēra
(ĀCM) izplatību.  Līdz  ar  to  gandrīz  visi  plānotie  kultūras  un  sporta  masu pasākumi
novadā  nenotika.  2014.  gadā  tika  veiksmīgi  realizēts  investīciju  projekts   -   Dagdas
novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,  atjaunojot,  uzlabojot  un labiekārtojot
pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sēta”, kura kopējās izmaksas bija  EUR 235 354.
Projekta  priekšfinansēšanai  un  līdzfinansējuma  nodrošināšanai  pašvaldība  ņēma
aizņēmum Valsts  kasē.  Jāpiezīmē,  ka  Dagdas  novada pašvaldībā darbojas  10 kultūras
nami un 12 bibliotēkas.

Veselība  ir trešā lielākā izdevumu sadaļā  novadā un tā sastāda EUR 995 450, kas
ir  11%  no  kopējiem  pamatbudžeta  izdevumiem.  Plāns  ir  izpildījies  par  99  %  un
salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR  996  251)  šie  izdevumi  praktiski  nav  mainījušies.
Četrās novada pagastu pārvaldēs (Andrupene, Asūne, Konstantinova un Šķaune) darbojas
pašvaldības FVP vai FAP, kuri sniedz ambulatoros pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem
un saņem daļēju finansējumu no Nacionālā veselības centra. Galveno izdevumu īpatsvaru
šajā  sadaļā  veido  Veselības  un  sociālo  pakalpojumu  centra  “Dagda”  izdevumi,  kas
2014.gadā sastādīja EUR 843 870. Šī iestāde nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus
(iestādē darbojas veco ļaužu pansionāts) un sniedz arī veselības aprūpes pakalpojumus
iedzīvotājiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  ir  ceturtā lielākā izdevumu sadaļa,  kurā
izdevumi 2014.gadā sastadīja EUR 978 329 apmērā, jeb 11 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Gada plāns ir izpildījies par 98 %. Salīdzinot ar 2013.gadu (EUR 1 610 711)
izdevumi ir samazinājušies par 40 % un tas ir izskaidrojams ar to faktu, ka šajā izdevumu
sadaļā  2013.gadā  tika  atspoguļoti  šādi  apjomīgi  vienreizēji  izdevumi  –  tika  realizēts
investīciju  projekts  “Ūdenssaimniecības  infrastruktūras  attīstība  Asūnes  ciemā”  ar
kopējām izmaksām šajā gadā EUR 170 979, tā pat šajā gadā ņemot aizņēmumu Valsts
kasē pašvaldības funkciju – skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, tika iegādāti divi jauni
mikroautobusi ar kopējo vērtību EUR 115 123 un vēl 2013.gadā ar valsts finansējuma
atbalstu  tika  uzbūvēta  jauna  siltumtrase  Dagdā,  kā  arī  iegādāti  jauni  apkures  katli
Asūnes, Šķaunes un Svariņu pagastu pārvaldēs par kopējo summu virs EUR 250 000. 

Šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti tie izdevumi, kas ir saistīti ar pašvaldības
komunālās sfēras uzturēšanu pagastos, kā ari 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.
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Vispārējie valdības dienesti – šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti visi izdevumi
saistīti  ar  pašvaldības  pārvaldi,  deputātu  atalgojumu,  administratīvajiem  izdevumiem,
aizdevumu  procentu  maksājumiem.  Pašvaldībā  darbojas  Dagdas  novada  pašvaldības
administrācija,  kurā  funkcionē  pārvalde,  juridiskā  nodaļa,  kanceleja,  dzimtsarakstu
nodaļa  un  tehniskā  daļa  un  9  pagastu  pārvaldes.  Kopējie  izdevumi  Valsts  pārvaldei
2014.gadā sastādīja EUR 925 834, jeb 10 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un
tā ir piektā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldībā. Budžeta plāns ir izpildījies par 94% un
salīdzinājumā ar 2013.gadu (EUR 991 285) šie izdevumi ir samazinājušies par  nepilniem
7%. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā tika veikts Dagdas novada pašvaldības ēkas
fasādes remonts.

Sociālā  aizsardzība – izdevumi šajā  sadaļā  sastādīja  EUR 691 152 jeb 8% no
kopējiem  2014.gada  pamatbudžeta  izdevumiem.  Plāns  ir  izpildījies  par  97%  un,
salīdzinot ar 2013.gadu (EUR 804 132),  izdevumi ir  samazinājušies par 14% un tam
galvenais izskaidrojums ir tas, ka 2014.gadā būtiski samazinājās to bezdarbnieku skaits,
kas  tika  iesaistīti  algotajos  pagaidu  sabiedriskajos  darbos  ESF  līdzfinansētā  projekta
ietvaros.  Ja  bezdarbnieku  stipendijās  2013.gadā  tika  izmaksāti  EUR  269  281,  tad
2014.gadā  izmaksāti  vairs  tikai  EUR  148  996,  kas  ir  par  45  %  mazāk.  Pārējiem
sociālajiem pabalstiem 2014.gadā pašvaldībā tika izlietoti EUR 308 748 jeb par 1,5 %
mazāk  ne  kā  2013.gadā  (EUR  313  401).  Detalizētu  informāciju  par  pašvaldības
izdevumiem sociālajiem pabalstiem var  apskatīt  pārskata  6.Pielikumā.   Savstarpējiem
norēķiniem  par  novada  iedzīvotājiem,  kas  izmanto  citu  pašvaldību  sociālās  aprūpes
iestāžu pakalpojumus 2014.gadā tika izlietoti EUR 9 610.

Pašvaldībā  vēl  ir  izdevumu  sadaļas,  kuras  kopēja  budžeta  izdevumu  klāstā  ir
robežās no 0,6 % līdz 1,1 %. Izdevumu sadaļa Sabiedriskā kārtība un drošība  ietver sevī
izdevumus saistītus ar bāriņtiesas uzturēšanu un 2014.gadā sastādīja EUR 94 893 jeb 1,1
% no kopējiem izdevumiem.

Izdevumu sadaļa Ekonomiskā darbība  ietver sevī izdevumus saistītus ar Tūrisma
informācijas centra darbību un novada būvvaldes darbību. Kopējie izdevumi 2014.gadā
sastādīja  EUR  94  059  jeb  1,1  %.  Salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR  144  211)  šie
izdevumi samazinājās par 35 % un tas ir izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā tika iegādāta
ēka Tūrisma informācijas centra vajadzībām par EUR 71 143 (50 000 LVL). 

Izdevumu sadaļā  Vides aizsardzība   2014.gada izdevumi sastādīja EUR 58 158,
jeb 0, 6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un, salīdzinot ar 2013.gadu ( EUR 40
410),  šie  izdevumi  ir  pieauguši  par  44  %.  Tas  ir  izskaidrojams  ar  to,  ka  2014.gadā
pašvaldības  teritorijā  tika  veikti  neparedzēti  pasākumi,  saistībā  ar  Āfrikas  cūku mēra
epidēmijas seku likvidāciju. Šim mērķim vien šajā gadā tika iztērēti līdzekļi EUR 34 748
apmērā.  Lielākā  daļa  šo  izdevumu  tika  kompensēti  no  Valsts  budžeta  šim  mērķim
paredzētajiem līdzekļiem.Lai varētu nodrošināt visus 2014.gada izdevumus, konkrētiem
mērķiem tika ņemti vairāki aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu EUR 500 561 un
gada laikā tika atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo summu EUR 567 723. Par
to sīkāk aprakstīts pārskata 3.nodaļā “Pašvaldības aiznemumi un galvojumi”. Līdzekļu
atlikums pamatbudžetā 2014.gada sākumā bija EUR 624 284 , bet līdzekļu atlikums gada
beigās sastādīja EUR 389 018.
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2.3.tabula
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR

Nr. Izdevumu veids                                 2013.gadā* 2014.gadā 2015.gads**

1. Vispārējie valdības dienesti 991 285 925 834 972 955

2. Sabiedriskā kārtība un drošība 84 048 94 893 99 176

3. Ekonomiskā darbība 144 211 94 059 89 980

4. Vides aizsardzība 40 410 58 158 31 197

5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

1 610 711 978 329 1 399 050

6. Veselība 996 251 995 450 946 381

7. Atpūta, kultūra un reliģija 1 444 233 1 044 732 729 252

8. Izglītība 3 577 955 3 795 987 3 338 182

9. Sociālā aizsardzība 804 132 691 152 686 375

Kopā Izdevumi: 9 693 235 8 678 594 8 292 548

Aizņēmumu atmaksa 353 514 567 723 623 200

Līdzekļu atlikums gada beigās 624 281 389 018 5 203

* saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu 1 EUR – 0,702804 LVL.
** plāns saskaņā ar 20.02.2015.  SN Nr. 2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”
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2.3.3. Pašvaldības  pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pa budžeta iestādēm

Dagdas  novada  struktūru  veido  12  pašvaldības  iestādes,  kas  reģistrētas  kā
atsevišķas  juridiskas  personas  –  nodokļu  maksātāji   un  to  struktūrvienības.  Dagdas
novada pašvaldības budžeta izdevumi tiek plānoti un izlietoti atsevišķi katrai iestādei.
Pašvaldības iestādes sagatavo budžetu, izdevumu tāmes, iestādes finanšu pārskatus un
atskaites par līdzekļu izlietojumu, kas tiek konsolidēti (apkopoti) vienotos Dagdas novada
pašvaldības  finanšu  pārskatos  un  atskaitēs.  Detalizētu  informāciju  par  pašvaldības
budžeta  izdevumiem  pa  iestādēm  atbilstoši  funkcionālajām  kategorijām  var  apskatīt
pārskata 8.Pielikumā.

Visvairāk līdzekļu tiek izlietoti Dagdas novada pašvaldībā, kas saistīti ar novada
administrācijas, nodaļu un dienestu, kā arī Dagdas pilsētas jeb lielāko novada pašvaldības
iestāžu  uzturēšanu,  kā arī  atsevišķu funkciju un uzdevumu centralizāciju.  Piemēram,
aizdevumu  atmaksa,  pašvaldību  savstarpējo  norēķinu  veikšana,  lielāko  projektu
realizācija,  administrācijas,  sociālā  dienesta,  bāriņtiesas  un  citu  kopīgo  dienestu
uzturēšana.
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2.4. Pašvaldības  speciālā budžeta raksturojums

Speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā sastādīja EUR 316 262 apmērā, kas sastāda
3,6 % no pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma bija
99,9%   un  par  29,9  %  vairāk  nekā  iepriekšējā,  2013.gadā(EUR  243  490).  Tas
izskaidrojams  ar  to,  ka  2014.  gadā  palielinājās  valsts  budžeta  finansējuma  apjoms
pašvaldības  autoceļu  tīkla  uzturēšanai.  Ja  2013.gadā  tika  saņemts  EUR 240 561,  tad
2014.gadā  jau EUR 311 136 jeb par 29,3 % vairāk.

Jāpiezīmē,  ka  speciālā  budžeta  ieņēmumos  lielāko  daļu  jeb  98%  sastāda  tieši
saņemtie valsts budžeta transferti pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai un tikai nepilni
2% ieņēmumu jeb EUR 5 080 sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

Speciālā budžeta izdevumi 2014.gadā sastādīja EUR 295 103,  kas ir  3,3 % no
kopējiem Dagdas  novada  pašvaldības  budžeta  izdevumiem.  Plāns  (EUR 309  345)  ir
izpildījies  par  95% un  salīdzinājumā  ar  2013.gadu  (EUR 232  645)  speciālā  budžeta
izdevumi  ir  palielinājušies  par  27%.  Ņemot  vērā  to,  ka  speciālajā  budžetā  galveno
īpatsvaru jeb 99%  veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu tīkla uzturēšanai
un ar to saistītiem pasākumiem, tad minētais līdzekļu palielinājums ir izskaidrojams ar to,
ka 2014.gadā palielinājās valsts budžeta finansējums (mērķdotacija) pašvaldības autoceļu
tīkla uzturēšanai un sastādīja EUR 311 136, kas ir  par 29 % vairāk ne kā 2013.gadā
( EUR 240 561). Līdz ar to attiecīgi palielinājās arī izdevumu apjoms šajā jomā.

Vērtējot  speciālā  budžeta  izdevumus pa ekonomiskajām kategorijam,  vislielāko
īpatsvaru veido izdevumi par pakalpojumiem un precēm – EUR 207 456  jeb 70 % no
visiem speciālā budžeta izdevumiem, plāns ( EUR 214 771) ir izpildījies par 97% . Otrā
lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai EUR 53 989 jeb 18% no
kopējiem speciālā budžeta izdevumiem. 58% no pamatkapitāla veidošanas izdevumiem
2014.gadā  sastādīja  izdevumi  autoceļu  kapitālajiem  remontiem.  Izdevumi  atlīdzībai
sastādīja EUR 33 658 jeb 11 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Jāpiezīmē, ka
atalgojums no autoceļu fonda līdzekļiem tiek maksāts 1 ceļu meistaram un vairākiem ceļu
strādniekiem.

Atbilstoši  funkcionālajām  kategorijām  vislielāko  izdevumu  īpatsvaru  sastāda
izdevumi teritoriju  un mājokļu apsaimniekošanai -  EUR 292 884 jeb 99% no visiem
speciālā budžeta izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā sadaļā tiek atspoguļoti visi
izdevumi, kas saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. Šaja sadaļā gada plāns ir
izpildījies par 96 %.

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. Pašvaldība katru
ceturksnī apkopo informāciju par līdzekļu izlietojumu pa darbu veidiem un teritoriālajām
vienībām. Pārskata gadā neizlietotie līdzekļi netiek pārdalīti un veido līdzekļu atlikumu
nākošā gada sākumā katrai teritoriālajai vienībai. Deatlizētu informāciju par ceļu fonda
līdzekļu sadali un izlietojumu 2014.gadā var apskatīt pārskata 7.Pielikumā.

Līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2014.gada sākumā sastādīja EUR  20 825 un
līdzekļu atlikums gada beigās - EUR 41 672.
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3. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI

3.1. Pašvaldības aizņēmumi

Lai  īstenotu  sociālās  un  ekonomiskās  programmas  pašvaldības  funkciju
nodrošināšanai,  pašvaldības  var  ņemt  ilgtermiņa  aizņēmumus Valsts  kasē.  Saskaņā  ar
likumā noteikto, 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). 

Uz 2014.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai ir jāatmaksā aizņēmumi saskaņā
ar 28 aizņēmumu līgumiem, kas noslēgti 2004.-2013.gadā, par kopējo atlikušo summu
EUR 3 221 008. 2014.gadā noslēgti 8 aizdevuma līgumi ar Valsts kasi  par kopējo summu
EUR 500 561,- un atmaksāti aizdevumi EUR 567 723,- apmērā, līdz ar to pārskata gada
beigās, neatmaksāto aizdevumu summa sastāda EUR 3 153 849, kas ir par 67 159 EUR
mazāk nekā gada sākumā.

Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi 2010.-2015.gadā ir būtiski pieauguši - no
EUR 454 478 līdz  EUR 3 153 849.  Savukārt,  aizdevumu procentu  likmes  ir  būtiski
samazinājušās un sastāda:uz 01.01.2014.-0,228%,uz 05.01.2015.-0,139%, uz 29.06.2015.
- 0,029% bez maksas par aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu, kas visiem līgumiem
sastāda  0,25%  no  aizdevuma  atlikušās  summas.  2014.gadā  procentu  maksājumi  par
aizdevumu izmantošanu sastāda tikai EUR 16 493, bet 2013.gadā – EUR 25 800.

3.1.attēls. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu atlikumi 2010. - 2015.gadā

26

Uz 01.01.2010. Uz 01.01.2011. Uz 01.01.2012. Uz 01.01.2013. Uz 01.01.2014. Uz 01.01.2015.
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

454478

711457

2069731

2705690

3221008 3153849



Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu

3.1.tabula
Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi uz 31.12.2014., EUR

Nr. Teritoriālā vien.
(Līguma

noslēgšanas un
atmaksas termiņš)

Aizņēmuma mērķis
( Aizdevējs *)

Kopējā
līguma
summa
(EUR)

Atlikums
uz

01.01.2014.

Atmaksāts
2014.gadā

Atlikums 
uz

31.12.2014.

1. Dagda
(18.05.2004. 
– 01.01.2020.)

Ekonomiski efektīva
koksnes atkritumu

izmantošana Dagdas
pilsētas siltumapgādes

sistēmā (VIF)

233 351 98 861 15 822 83 039

2. Šķaune
(18.05.2004. 
– 14.04.2019.)

Katlu mājas rekonstrukcija
(VIF)

33 864 13 304 2 419 10 885

3. Šķaune
(30.06.2005. 
– 31.05.2020.)

Atdzelžošanas iekārtu
uzstādīšana (VIF)

33 864 16 022 2 379 13 643

4. Dagdas pagasts
(17.11.2005. 

 – 20.11.2015.)

Dagdas pagasta
bioloģiskās attīrīšanas

iekārtas Vecdomē (VK)
56 915 10 245 5 834 4 411

5. Ezernieki
(15.06.2006. 
– 26.06.2026)

ERAF projekts
ūdenssaimniecības

attīstība (VK)
199 202 35 922 0 35 922

6. Andrupene
(31.07.2006. 
– 20.07.2021.)

Ūdenssaimniecības
attīstība Andrupenes

pagastā (VK)
376 492 15 454 0 15 454

7. Konstantinova
(21.05.2007. 
– 01.04.2027.)

ERAF projekts
Ūdenssaimniecības

attīstībai (VIF)
101 128 14 604 5 322 9 282

8. Andzeļi
(01.06.2007.

– 20.03.2027.)

ERAF projekts
ūdenssaimniecības

attīstībai (VK)
160 785 78 954 0 78 954

9. Svariņi
(20.09.2007.

– 20.07.2017.)
Autobusa iegāde (VK) 42 814 16 451 4 394 12 057

10. Ezernieki
(28.05.2009. –
20.05.2014.)

Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības

programma, (VK)
49 801 5 521 5 521 0

11. Andrupene
(29.06.2009.

– 20.07.2015.)

Andrupenes kultūrvēst.
mantojuma saglabāšana,

atjaunošana (VK)
113 145 24 705 10 776 13 929

12. Dagda
(15.09.2009.

– 20.08.2024.)

Pamatkapitāla
palielināšana SIA “Dagdas

komunālā saimniecība”
(VK)

174 586 126 411 9 034 117 377
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13. Svariņi
(02.05.2011.

– 20.04.2016.)

Sporta zāles izveidošana
Dagdas novada

Svariņu ciemā (VK)
136 596 80 341 8 036 72 305

14. Dagda
(02.05.2011.

– 20.04.2016.)

Brīvdabas ekstrādes
rekonstrukcijas Dagdas

parkā (VK)
118 098 69 463 27 792 41 671

15. Ezernieki
(02.05.2011.

– 20.04.2016.)

Izstāžu zāles izveidošana
Jaundomes muižā un

teritorijas labiekārtošana
(VK)

236 197 138 936 55 577 83 359

16. Ķepova
(06.09.2011.

– 20.08.2021.)

Saietu nama un izstāžu
zāles rekonstrukcija

Ķepovas pagastā (VK)
300 226 251 538 32 459 219 079

17. Dagda
(06.09.2011.

– 20.08.2021.)

Satiksmes drošības
infrastruktūras uzlabojumi
 Daugavpils ielā, Dagdā

(VK)

267 500 224 114 28 924 195 190

18. Dagda 
(25.04.2012.

– 20.04.2022.)

Tilta rekonstrukcija
Daugavpils ielā pāri
Narūtas upei Dagdas

pilsētā (VK)

183 550 168 127 20 376 147 751

19. Dagda 
(25.04.2012.

– 20.04.2022.)

Iekšējās apkures sistēmas
nomaiņa Dagdas Tautas
namā  un siltumtrases
rekonstrukcija (VK)

183 550 168 127 20 376 147 751

20. Dagda
(25.04.2012.

– 20.04.2027.)

Pamatkapitāla
palielināšana SIA “DKS”

KF projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība

Dagdā II kārta ”
īstenošanai (VK)

482 354 456 382 34 439 421 943

21. Bērziņi
(22.05.2012.

– 20.05.2022.)

Bērziņu pagasta Tautas
nama rekonstrukcija (VK) 182 128 163 033 19 181 143 852

22. Ezernieki
(06.08.2012.

– 20.05.2022.)

Jauna saietu nama
būvniecība Dagdas novada

Ezerniekos (VK)
345 758 310 293 35 464 274 829

23. Asūne
(03.04.2013.

– 20.03.2023.)

ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības

attīstība Dagdas novada
Asūnes ciemā” īstenošanai

(VK)

204 894 204 894 17 075 187 819

24. Dagda
(03.04.2013.

– 20.03.2018.)

ELFLA projekta „Dagdas
vidusskolas sporta zāles

vienkāršotā rekonstrukcija
” īstenošanai (VK)

37 564 37 564 32 768 4 796
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25. Dagda
(03.04.2013. –
20.03.2018.)

ELFLA projekta
“Daudzfunkcionāla sporta

laukuma būvniecība
Dagdas pagastā

īstenošanai” (VK)

29 311 29 311 29 311 0

26. Dagda
(17.04.2013.

– 20.04.2018.)

Pirmpirkuma tiesību
izmantošanai – nekustamā

īpašuma Skolas ielā 6,
Dagdā, iegādei (VK)

71 144 71 144 16 739 54 405

27. Šķaune
(22.07.2013.

– 20.07.2028.)

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu

emisiju samazināšanai
Šķaunes pamatskolā (VK)

276 037 276 037 123 095 152 942

28. Dagda/
Andrupene

(16.12.2013. 
– 20.12.2020.)

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

nepieciešamā transporta
(2 mikroautobusu) iegādei

(VK)

115 253 115 253 4 610 110 643

29. Andrupene
(17.03.2014.

–  20.03.2024.)

ELFLA projekta “Dagdas
novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana,
atjaunojot, uzlabojot un
labiekārotojot muzeju

“Andrupenes lauku sēta””
(VK)

186 205 0 0 186 205

30. Andzeļi
(17.03.2014.

– 20.03.2021.)

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

nepieciešamā transporta
(pasažieru mikroautobuss)

iegādei (VK)

50 700 0 0 50 700

31. Andrupene
(19.06.2014.

– 20.06.2021.)

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

nepieciešamā transporta
(traktortehnikas) iegādei,

(VK)

38 948 0 0 38 948

32. Dagda
(19.06.2014.

– 20.06.2024.)

Jaunas analogās rentgena
iekārtas ar digitalizāciju

un radiologa darba
sttacijas piegāde VSPC

“Dagda”, (VK)

92 928 0 0 92 928

33. Dagda
(19.06.2014.

– 20.06.2024.)

Dagdas vidusskolas ieejas
kāpņu un laukuma
pārbūve, ēdnīcas

vienkāršotā rekonstrukcija
un virtuves inventāra

piegāde skolas ēdnīcai,
(VK)

65 027 0 0 65 027
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34. Ezernieki
(17.09.2014.

– 20.09.2021.)

Projekta “Ezernieku
vidusskolas aktu zāles

renovācija ” īstenošanai,
(VK)

38 186 0 0 38 186

35. Ezernieki
(17.09.2014.

– 20.09.2019.)

Tehniskā projekta izstrāde
Ezernieku vidusskolas

sporta zāles celtniecībai,
(VK)

5 813 0 0 5 813

36. Bērziņi
(15.10.2014.

– 20.10.2019.)

Pasažieru mikroautobusa
iegāde Bērziņu pagasta
pārvaldes vajadzībām,

(VK)

22 754 0 0 22 754

Kopā: 5 167 557 3 221 008 567 723 3 153 849

Uz 2014.gada 31.decembri aizdevumu neatmaksātā summa sastāda EUR 3 153
849 un pēc aizdevuma izlietošanas mērķa aizdevumus pēc atlikušās summas nosacīi var
sadalīt 10 daļās saskaņā ar 3.2. tabulu.

3.2.tabula
Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi pēc to izlietošanas mērķa 

(ņemot vērā atlikušās summas uz 31.12.2014.), EUR

Nr. Aizdevuma izlietošanas mērķis
Aizdevuma atlikusī
(neatmaks.) summa
uz 31.12.2014., EUR

1. Kultūras objektu, muzeju un 
izstāžu zāļu izveidošana un renovācija

 962 924,-

2. Ūdenssaimniecības attīstība Dagdas pilsētā 539 320,-

3. Ūdenssaimniecības attīstība novada pagastos 345 485,-

4. Satiksmes drošības uzlabojumi (Dagdas pilsētā) 342 941,-

5. Ieguldījumi izglītības iestāžu sakārtošanai 256 155,-

6. Ieguldījumi centralizētās siltumapgādes sistēmās 241 675,-

7. Transportlīdzekļu – autobusu un traktora iegāde  235 102,-

8. Ieguldījumi veselības pakalpojumu pieejamībai (rentgena iekārta)  92 928,-

9. Ieguldījumi sporta infrastruktūras attīstībai  82 914,-

10. Nekustamā īpašuma iegāde (pirmpirkuma tiesību izmantošana)  54 405.

Kopā:   3 153 849
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3.3. attēls. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi pēc ieguldījumu
 teritoriālās vienības uz 31.12.2014.

Dagdas pilsēta

Ezernieku pagasts

Andrupenes pagasts

Ķepovas pagasts

Asūnes pagasts

Šķaunes pagasts

Bērziņu pagasts

Andzeļu pagasts

Svariņu pagasts

Konstantinovas pagasts

Dagdas pagasts

31%

17%
11%

11%

8%
8%

7%
3%3%2%

3.2. attēls. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi pēc ieguldījuma mērķa 
uz 31.12.2014.

Kultūras un atpūtas iestādes

Ūdenssaimniecība Dagdā

Ūdenssaimniecība pagastos

Satiksmes drošība

Izglītības iestādes

Siltumapgāde

Transporlīdzekļu iegāde

Veselības pakalpojumu pieejamība

Sporta infrastruktūra

Nekustamā īpašuma iegāde
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3.2. Pašvaldības galvojumi

Dagdas  novada  pašvaldība  2004.-  2014.  gadā  ir  sniegusi  2  galvojumus  SIA
"Dagdas  komunālā  saimniecība"  ūdenssaimniecības  projekta  realizācijai  par  kopējo
summu  EUR  282  090  un  15  galvojumus  fiziskām  personām  studiju  aizdevuma
saņemšanai par kopējo summu EUR 30 515, kas kopā sastāda EUR 312 605.

3.3. tabula
Dagdas novada pašvaldības galvojumi uz 31.12.2014., EUR

Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma
mērķis (aizdevējs) Līguma noslēgšanas 

– atmaksas termiņš 

Galvojuma 
summa, EUR

Atlikums uz
01.01.2014.

Atlikums uz
31.12.2014.

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

01.10.2004. 
– 15.06.2017. 9 391 3 285 3 628

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

22.11.2005.
– 20.11.2015. 1 648 1 477 741

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

01.12.2006.
– 01.12.2019. 6 616 6 616 2 578

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

24.04.2007.
– 30.12.2019. 1 764 1 158 868

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

16.10.2008.
– 07.10.2018. 2 312 2 312 2 177

6. SIA "Dagdas komunālā 
saimniecība",ūdens-
saimniecības attīstība 
Dagdā (Valsts kase)

15.12.2009.
– 20.12.2019.

110 130 66 067 55 050

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

16.06.2010.
– 15.07.2024. 4 731 4 731 555

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

24.11.2011.
– 15.07.2024. 1 611 1 611 1 225

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

21.10.2013.
– 20.10.2022.

2 442 0 1 690

10. SIA "Dagdas komunālā 
saimniecība", ūdens-
saimniecības attīstība 
Dagdā (Valsts kase)

16.06.2014.
– 20.06.2019.

171 960 0 154 764

                      KOPĀ: 312 605 87 258 223 276
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Uz 01.01.2014.  atlikušais  galvotās  summas  apmērs  sastādīja  EUR 87 258,  bet
pārskata gada beigās tas palielinājās līdz  EUR 223 276,-. 

2014.gadā pašvaldība ir sniegusi  galvojumu SIA "Dagdas komunālā saimniecība"
aizņēmumam EUR 171 960 apmērā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Dagdā, II kārta" noslēguma maksājumu veikšanai. SIA "Dagdas komunālā saimniecība"
saskaņā  ar  18.06.2014.  noslēgto  Aizdevuma līgumu nav pildījusi  savas  saistības  pret
Valsts kasi – līdz 20.09.2014. nav veikusi aizdevuma daļas EUR 8 598 apmērā atmaksu
saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku, jo savlaicīgi netika saņemti aizdevuma atmaksai
projekta realizācijas ietvaros plānotie līdzekļi no VARAM. Līdz ar to, Dagdas novada
pašvaldība  kā  galvotājs,  pamatojoties  uz  Valsts  kases  galvojuma  saistību  izpildes
pieprasījumiem  2014.gada  septembrī  un  decembrī  ir  atmaksājusi  Valsts  kasei  SIA
"Dagdas komunālā saimniecība" aizņēmuma daļu – EUR 17 196 apmērā. Pēc projektā
paredzēto līdzekļu saņemšanas no VARAM, Dagdas novada pašvaldība ir tiesīga prasīt
SIA "Dagdas komunālā saimniecība" atgriezt pašvaldībai tās atmaksāto aizdevuma daļu,
kas uz 2015.gada 1.jūliju sastāda EUR 34 392,-.
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3.4. attēls. Dagdas novada pašvaldības galvojumi uz 31.12.2014.

SIA "DKS" ūdenssaimniecības 
projekta līdzf inansējums

SIA "DKS" ūdenssaimniecības 
projekta priekšf inansēšana

Fizisko personu (15) studiju 
aizdevumi
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4. 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. 
        Dagdas  novada pašvaldībai  pieder  100%   kapitāla   daļas  pašvaldības  SIA
“Dagdas  komunālā  saimniecība”. Pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina centralizētās
siltumapgādes,  ūdensapgādes,  notekūdeņu  savākšanas  un  attīrīšanas,  dzīvojamo  māju
apsaimniekošanas  u.c.pakalpojumus,  galvenokārt,  Dagdas   pilsētas   un  daļēji  Dagdas
pagasta iedzīvotājiem. 

Dagdas  novada  pašvaldībai  pieder  5% kapitāla  daļas  SIA  “Atkritumu
apsaimniekošanas  Dienvidlatgales  starppašvaldību  organizācija”  (SIA  “AADSO”).
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  ekoloģiskajām prasībām.  Pašvaldību
sadarbības  mērķis,  izveidojot  Dienvidlatgales  pašvaldību  kopīgu  kapitālsabiedrību,  ir
izveidot  finansiāli  dzīvotspējīgu  ilgtermiņa  risinājumu  atkritumu  apsaimniekošanas
problēmām Dienvidlatgales reģionā.

4.1.tabula

Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2014.gadā

Nr. AKTĪVS
Uz 01.01.

2014.
Uz 31.12.

2014.

Izmaiņas
2014.g.

("+", "-")

1.
Līdzdalība radniecīgo  
kapitālsabiedrību kapitālā: 
SIA  “Dagdas   komunālā saimniecība”

770 236 674 007 - 96 229

2. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:  
SIA "AADSO"

23 243 23 220
-23

Ilgtermiņa  finanšu ieguldījumi kopā 793 479 697 227 - 96 252

Dagdas  novada  pašvaldības   ilgtermiņa   finanšu   ieguldījumi   2014.gadā   ir
samazinājušies  par EUR 96 252 un uz 31.12.2014. sastāda EUR 697 227 t.sk. līdzdalība
SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība”  kapitālā  –  EUR  674  007,  līdzdalība  SIA
“AADSO” - EUR 23 220. 

2014.gadā pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb pašvaldības līdzdalība
SIA  “Dagdas  komunālā  saimniecība”  kapitālā  (pēc  pašu  kapitāla  metodes)
samazinājusies par EUR 96 229,  ko  sastāda sabiedrības 2014.gada zaudējumi EUR 34
159 apmērā un iepriekšējo gadu zaudējumu korekcija EUR 62 070 apmērā.
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas pašvaldības
īpašumā vai lietošanā. Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību
subjektu  īpašuma.  Pašvaldības  pārvalda,  lieto  savu  īpašumu  un  rīkojas  ar  to  likumā
noteiktajā kārtībā. 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 iepriekš minētajiem nolūkiem, pašvaldība
var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai
vai arī likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. Vietējām pašvaldībām  ir
pirmpirkuma  tiesības,  ja  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  tiek  atsavināts
nekustamais  īpašums  un  tas  nepieciešams,  lai  pildītu  likumā  noteiktās  pašvaldību
funkcijas. 

2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pamatlīdzekļu kopsumma  pašvaldības
bilancē samazinājusies  par  EUR 162 072  (2013.gadā – palielinājusies Ls 380 105 jeb
EUR 540 841) un uz 31.12.2014. sastāda EUR 17 357 897, savukārt, nekustama īpašuma
- zemes, ēku un būvju vērtība ir palielinājusies par EUR 711 615.

5.1. tabula
 Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2014.gadā

Nr. Pamatlīdzekļi Uz 
01.01.2014.

Uz 
31.12.2014.

Izmaiņas
2014.gadā

( + / - )
 Pamatlīdzekļi kopā: 17 519 969 17 357 897 - 162 072

1. Zeme, ēkas, būves 21 047 406 21 759 021 711 615
2, Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 150 679 238 844 88 165
3. Pārējie pamatlīdzekļi 2 916 079 3 192 277 276 198
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība
2 107 50 904 48 797

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 
nekustamie īpašumi

590 280 590 281 1

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 73 104 73 423 319
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1 246 1 116 -130
8. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (7 260 933) (8 547 969) (1 287 036)

Nekustāmo īpašumu pašvaldības  bilancē  atspoguļo  atlikušajā  vērtībā,  t.i.  katra
gada beigās nekustamajam īpašumam tiek aprēķināts nolietojums pēc lineārās metodes,
pielietojot  pašvaldībā  apstiprinātās  normas.  Zemes  gabaliem  nolietojums  netiek
aprēķināts.  Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo zemi uzskaita pēc tās  kadastrālās
vērtības. Pašvaldības bilancē atrodas arī dzīvojamais fonds – neprivatizētie dzīvokļi, kuri
tiek izīrēti likumā noteiktajā kārtībā.  
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Uz 31.12.2014. liela daļa  pašvaldības nekustamo īpašumu, galvenokārt, budžeta
līdzekļu trūkuma  dēļ (maksa par zemes robežu plānu izstrādi, ēku, būvju inventarizācijas
lietu  izgatavošanu)  nav  reģistrēti  zemesgrāmatā.  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.

Uz pārskata gada beigām bilancē ir iekļautas 345 ēkas t.sk. 150 dzīvokļi, no kurām
tikai 188 ēkām jeb 54,5 % ēku ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā. 

5.2.tabula
Ēku skaits pašvaldības bilancē 2014.gadā

Nr. Ēkas veids
 

Iekļauts bilancē
 (skaits)

Reģistrēts
Zemesgrāmatā 

(skaits)

1. Dzīvoklis 150 34

2. Dzīvojamā ēka 28 23

3. Nedzīvojamā ēka 150 119

4. Pārējais nekustamais īpašums 17 12

                                    Kopā: 345 188

Bilancē  ir  uzskaitīta  pašvaldības  īpašumā,  jaukta  statusa  kopīpašumā  un
pašvaldībai piekritīgā zeme.  Uz 31.12.2014. pēc NĪVKIS sniegtās informācijas zemes
bilances tabulās  pašvaldības  īpašumā un valdījumā esošās zemes kopplatība sastāda
7 461,8565 ha,   bet  pēc  grāmatvedības  uzskaites  datiem –  7 442,7313 ha,  kas  veido
starpību   19,1232  ha.  2014.gadā  atsavināts  nekustamais  īpašums  “Putniņi”  Dagdas
pagastā  -  10,62  ha,  kas  nav  pārreģistrēts  uz  Pircēja  vārda,  pārējo  starpību  veido
daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju  domājamā  daļa,  ko  pašvaldība  uzrāda  atlikušajās
vienībās, bet NĪVKIS kā 1 (vienu) domājamo daļu. 2014.gadā pašvaldība ir atsavinājusi
nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Pīlādži”,  Dagdas pagastā,  uz kura atrodas citām
personām  piederošas  ēkas,   un  iegādājusies  īpašumu  –  zemes   gabalu  “Muzejs”,
Andrupenes pagastā. 

Pašvaldības bilancē uz 31.12.2014. ir iegrāmatotas mežaudzes 923,20 ha  platībā,
kas,  salīdzinot  ar  Valsts  meža dienesta  datiem,  ir  par  147,99 ha  vairāk.  Andrupenes
pagasta pārvalde un Asūnes pagasta pārvalde 2014.gadā ņēma uzskaitē mežaudzes 164,63
ha platībā, savukārt, Konstantinovas pagasta pārvaldē un Dagdas novada pašvaldībā ir
uzsākti atsavināšanas procesi.
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Saskaņā ar ceļu reģistra datiem Dagdas novada pašvaldībā ir 472,46 km autoceļu
un 35,39 km ielu,  kopā 507,850 km,  savukārt,  pēc  grāmatvedības  datiem – 505,392.
Dagdas novada pašvaldības autoceļi daļēji atrodas uz citu īpašnieku zemes – 94,034 km,
līdz ar to ir noslēgti 336 patapinājuma līgumi par šo autoceļu bezatlīdzības lietošanu un
uzturēšanu. Pašvaldība saņem mērķdotāciju autoceļu uzturēšanai, kas ir atkarīga no ceļu
kopējā garuma un seguma.

5.3.tabula

Pašvaldības ielu un autoceļu sadalījums pa teritoriālajām vienībām uz 01.01.2014.

Nr. Teritoriālā vienība Ielas A grupa B grupa C grupa Kopā:

1. Dagda 18,530 0 0 0 18,530

2. Andrupenes pagasts 3,702 23,83 32,45 13,31 73,292

3. Andzeļu pagasts 0 50,74 5,58 0 56,320

4. Asūnes pagasts 3,287 21,52 2,42 2,26 29,487

5. Bērziņu pagasts 2,970 21,65 0 9,83 34,450

6. Dagdas pagasts 1,808 19,37 0 0 21,178

7. Ezernieku pagasts 0 52,44 12,53 19,45 84,420

8. Konstantinovas pagasts 0 43,28 0 4,97 48,250

9. Ķepovas pagasts 0 17,57 3,53 15,46 36,560

10. Svariņu pagasts 2,94 38,64 7,17 5,34 54,090

11. Šķaunes pagasts 0 23,16 6,65 18,46 48,270

 Pavisam kopā: 33,237 312,20 70,33 89,08 504,847

Analizējot  pašvaldības  ceļu  sadalījumu  pa  grupām  var  secināt,  kā  ielas
sastāda tikai 6,6 % no kopējā ceļu garuma, savukārt, A gupas ceļi – 60,6 %, B grupas –
14,5 %, bet C grupas ceļi  – 18,3 % no kopējā ceļu garuma. Ceļu reģistrs pašvaldība tiek
aktualizēts katru gadu.

 

37



Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014.gadu

Dagdas  novada  pašvaldības  administratīvās  teritorijas  zemes  sadalījums  pēc
zemes vienību statusa un juridiskās piederības saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD)
zames pārskatiem ir apkopots 5.4.tabulā.

5.4. tabula
Īpašumā un lietošanā esošās zemes vienību sadalījums Dagdas novadā

Nr. Rādītājs
Uz 01.01.2014. Uz 01.01.2015.

Zemes
vienību
skaits

Platība, 
ha

Zemes
vienību
skaits

Platība,
 ha

1. Fizisko personu īpašumā 7 843 51 098,6 7 756 50 242,2

2. Juridisko personu īpašumā 1 333 20 020,4 1 748 23 473,2

3. Pašvaldību īpašumā 139 503,8 151 570,1

4. Valsts īpašumā 71 5 162,6 72 5 163,2

5. Jaukta statusa kopīpašumā 67 68,8 67 80,3

6. Fizisko personu lietošanā 392 2 130,1 387 2203,4

7. Juridisko personu lietošanā 3 0,7 4 5,5

8. Pašvaldībām piekrītīgā zeme 2 544 6 984,2 2 550 6 856,2

9. Valstij piekritīgā zeme 195 3 016,8 192 3 011,4

10. Zeme zemes reformas 
pabeigšanai

70 251,2 70 251,4

11. Rezerves zemes fonda zeme 456 1 186,5 451 1 228,3

12. Zeme zem publiskajiem 
ūdeņiem

3 1 608 5 1 652,2

Kopā: 13 436 94 741,3 13 453 94 737,4

Saskaņā ar tabulā apkopoto informāciju 2014.gadā ir samazinājies fizisko personu
īpašumā esošo zemes vienību skaits par 87 zemes vienībām ar kopējo platību 856,4 ha,
savukārt, juridisko personu īpašumā esošo zemes vienību skaits pieaudzis par 415 zemes
vienībām ar kopējo platību 3 452,8 ha.
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6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS

Aizvadītajā  –  2014.  gadā,   pašvaldība  turpināja  iepriekšējos  gados  uzsākto
projektu realizāciju,  kā  arī  uzsāka jaunu projektu īstenošanu.  2014.gadā pabeigta    4
pārrobežu sadarbības programmas projektu realizācija (Igaunijas – Latvijas un Krievijas;
Latvijas – Lietuvas un Baltkrievijas), 2 LEADER programmas, 2 Zivju Fonda, kā arī
Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstīts projekts par sporta inventāra piegādi novada
izglītības iestādēm, turpināta ELFLA projekta realizācija Dagdas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai,  kā  arī  uzsākta  Latvijas,  Lietuvas  un Baltkrievijas  pārrobežu
sadarbības  programmas  projekta  "Zaļie  maršruti  bez  šķēršļiem"  un  ERAF  projekta
"Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā" īstenošana.

2014. - 2015.gadā  (līdz 30.06.2015.)  realizēti 12 projekti par kopējo summu EUR
490 187,44 t.sk. publiskais finansējums sastāda EUR 417 243,33,-  jeb vidēji 85,1%,
savukārt, pašvaldības līdzfinasējums – EUR 72 944,11 jeb vidēji 14,9%. Līdzfinansējumu
šo projektu realizācijai  pašvaldība ir  nodrošinājusi  no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Aizņēmums   tika  saņemts  tikai   ELFLA  projekta  „Dagdas  novada  kultūrvēsturiska
mantojuma  saglabāšana,  atjaunojot,  uzlabojot  un  labiekārtojot  pašvaldības  muzeju
„Andrupenes lauku sēta” un tā teritoriju” realizācijai – priekšfinansēšanai.

6.1. tabula

 Pašvaldības realizētie projekti 2014.gadā

Nr.

Fonda
nosaukums,

atbalsta
institūcija

Projekta nosaukums
Projekta

īstenošanas
laiks

Projekta izmaksas (EUR)
Kopējās

izmaksas 
(ar PVN)

t.sk.
publiskais

finansējums

1.

Igaunijas,
Latvijas un
Krievijas
pārrobežu
sadarbības

programma,

VARAM

„Dabas izglītības
sekmēšana – efektīvs
līdzeklis sabiedrības

dabas apziņas
veidošanai” (People

with nature)

04/2012-
09/2014

54 106.78 51 401.44

2.

Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas

 pārrobežu
sadarbības
programma

„Kulināro
pakalpojumu

uzlabošana Latgales
un Vitebskas

reģionos,
pamatojoties uz

kulinārā mantojuma
koncepciju”

03/2013-
09/2014

21 460.50 19 314.45
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3.

Igaunijas,
Latvijas un
Krievijas
pārrobežu
sadarbības

programma,

VARAM

„Dabas terapija
vienlīdzīgas dzīves

vides pilnveidošanai
Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos”

05/2013-
09/2014

22 029.00 19 826.10

4.

Igaunijas,
Latvijas un
Krievijas
pārrobežu
sadarbības

programma,

VARAM

„Ūdens vides
aizsardzība un zaļā

dzīvesveida aktivitāšu
veicināšana Latvijas

un Krievijas
pierobežas reģionos”

07/2013-
12/2014

43 658,16 39 292,34

5.

ELFLA

,
LAD

„Dagdas novada
kultūrvēsturiska

mantojuma
saglabāšana,

atjaunojot, uzlabojot
un labiekārtojot

pašvaldības muzeju
„Andrupenes lauku

sēta” un tā teritoriju”

10/2013-
05/2015

231 821,20 191 587,77

6.

LEADER

,
LAD

„Aktīvā tūrisma
punkta izveidošana

Dagdas Tūrisma
informācijas centrā”

02/2014-
11/2014

5 593.77 4 160,64

7.

LEADER

,
LAD

„Šķaunes FAP
pakalpojumu
pieejamības,
kvalitātes un

sasniedzamības
uzlabošana vietējiem

iedzīvotājiem”

02/2014-
11/2014

10 037.90 6 402.92
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8.

Zivju fonds

,
LAD

„Zivju resursu
kontroles un
aizsardzības
pasākumu

efektivitātes
paaugstināšana
Dagdas novada

ezeros”

06/2014-
09/2014

6 499.55 6 174.57

9.

Zivju fonds

LAD

„Galšūna, Ojātu un
Gordovas ezeru
zivsaimnieciskās

ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”

05/2014-
10/2014

2 018.03 1 670.03

10.

Izglītības un
zinātnes

ministrija
„Sporta inventāra

iegāde Dagdas novada
vispārējās izglītības

iestādēs”

03/2014-
09/2014

8 287.00 4 143.50

11.

Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas

pārrobežu
sadarbības
programma

„Zaļie maršruti bez
šķēršļiem”

01/2014-
06/2015

25 907.00 23 316.30

12.

Eiropas
Reģionāl

ās

attīstības fonds
VRAA

„Publisko interneta
pieejas punktu

attīstība Dagdas
novadā”

09/2014-
06/2015

58 768.55 49 953.27

                                                                                   KOPĀ: 490 187,44 417 243,33

                                    
                                        t.sk. pašvaldības līdzfinansējums

 
EUR 72 944,11 / ~ 14,9 %
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2014.gadā Dagdas novada pašvaldība izsludināja pašvaldības projektu konkursu
"Sabiedrība  ar  dvēseli  2014", kura  ietvaros  tika  piešķirti  līdzfinansējumu  projektu
īstenošanai. Kopējais pieejamais finansējums sastādīja 5 000,00 €, viena projekta atbalsts
- līdz 500,00 €. Ņemot vērā to, ka projekti tika veiksmīgi realizēti šāds projektu konkurss
tika rīkots arī 2015.gadā un turpmākajos gados.

Konkursa  mērķis  ir  finansiāli  atbalstīt  grupu  līdzdalību  sociālās  vides  un
infrastruktūras  uzlabošanā  novada  iedzīvotāju  un viesu  labumam, iespēju grupām gūt
pieredzi  pašiniciatīvas  projektu  īstenošanā,  kā  arī  pilsoniskās  sabiedrības  attīstības
sekmēšanu Dagdas novadā.

Projektā  var  piedalīties  biedrības  un  nodibinājumi  un  nereģistrētas  iedzīvotāju
grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē. 

Projekta ietvaros Dagdas novadā 2014.gadā tika realizēti 11 projekti, kas apkopoti
6.2. tabulā.

6.2.tabula
Pašvaldības projektu konkursa"Sabiedrība ar dvēseli"realizētie projekti 2014.gadā

Nr. Projekta grupa/biedrība Projekta nosaukums Piešķirtais
finansējums,

EUR

1. Dagdas vidusskolas 
daiļdārznieki

Mēs savai skolai 423,70

2. Biedrība "Mēs-Asūnei" Ar "Amoru" sirdī 479,00

3. Jauniešu biedrība "DEVA" Sakoptā vidē dvēsele zied 500,00

4. Dagdas Asūnes ielas 2 
iedzīvotāji 

Dagdas pilsētas Asūnes ielas 2 mājas 
kāpņu telpu logu nomaiņa

500,00

5. Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
biedrība "Atbalsts"

Lapenes uzstādīšana brīvā laika 
pavadīšanas infrastruktūras 
uzlabošanai PI “VSPC “Dagda”” 
klientiem un apmeklētājiem

500,00

6. Asūnes TN sieviešu vokālais 
ansamblis “Paziņas”

Skatuves tērpu darinašana sieviešu 
vokālajam ansamblim “Paziņas”

403,70

7. Optimisti Sakop. Saudzē. Lepojies. 423,70

8. Biedrība "Laimis sporni" Ģimenes atpūtas vietas izveide 
Šķaunes pagasta centrā

269,90

9. Biedrība "In-Taņ-San" Mēs varam! Mēs darām! 500,00

10. Šķaunes sievietes Dzīve sakoptā vidē 499,34

11. Zaļi domājošie Atpūtas vieta "Atklāsim brīnumu 
Ežezera krastā"

500,00

Kopā: 4 999,34
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2014.gadā pašvaldība piedalījās  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta īstenošanā
“Algotie  pagaidu  sabiedriskie  darbi   pašvaldībās”, kas  paredzēts  bezdarbniekiem
darba  iemaņu  iegūšanai  un  uzturēšanai,  veicot  sociāla  labuma  darbus.  Projekta
īstenošanas  periods   no   26.01.2012.  līdz  30.11.2014.   Viena   dalībnieka   iesaistes
ilgums  aktivitātē 4 mēneši 12 mēnešu periodā.

Projekta mērķis:
veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;
dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

6.3. tabula
Dagdas novada pašvaldībā izveidoto darba vietu skaits 2014.gadā

Darba vietu skaits
Nr. Pagasts no 02.01.2014. no 28.05.2014. no 05.09.2014

1. Andrupenes 12 (+2) 14 14
2. Andzeļu 9 (+1) 10 (-1) 9
3. Asūnes 8 (+1) 9 (-1) 8
4. Bērziņu 8 (+1) 9 9
5. Ezernieku 7 (+1) 8 (-1) 7
6. Konstantinovas 8 (+1) 9 9
7. Ķepovas 4 (+1) 5 (-1) 4
8. Svariņu 8 (+1) 9 9
9. Šķaune 8 (+1) 9 9
10. Dagdas pagasts 8 (+1) 9 (-1) 8
11. Dagda pilsēta 13 (+2) 15 15

Kopā 93 (+13) 106 (-5) 101

Kopumā  2014.gadā  Dagdas  novada  pašvaldībā  ESF  projektā  tika  iesaistīti  408
bezdarbnieki,  kas tika iesaistīti  mazkvalificētu darbu veikšanā,  labiekārtošanas darbos,
darbos sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbos, meža atjaunošanas un sakopšanas
darbos, ceļu sakopšanas darbos u.c.

Tāpat  pašvaldība  piedalījās  NVA pasākumā  „Nodarbinātības  pasākumi  vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem
līdz 20 gadiem (ieskaitot),  kuri  iegūst  izglītību vispārējās,  speciālās  vai  profesionālās
izglītības  iestādēs,  nodarbinātību  vasaras  brīvlaikā  valsts  līdzfinansētās  darba  vietās,
nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. 

Pasākuma  īstenošanai  pašvaldība  saņēma  finansējumu  pasākumā  iesaistīto
jauniešu ikmēneša darba algai (50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmēra), kompensācijai par neizmantoto atvaļinājumu, darba alga koordinētājam.

Projekta  ietvaros  Dagdas  novada pašvaldībā 2014.gada vasarā  tika  iesaistīti  54
jaunieši t.sk. Dagdas pilsētā 15 un pagastos 39 jaunieši.
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7. VEIKTIE PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS

PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

Izvērtējot  plānošanas  dokumentus,  2010.gada  16.jūnijā  Dagdas  novada  dome
pieņēma  lēmumu  (protokols  Nr.10,  26.§)  par  Dagdas  novada  attīstības  programmas
izstrādi. Tika izveidota darba grupa un uzsākts process pie esošās situācijas apzināšanas.

2010.gada otrajā pusē tika  izsludināts  projektu konkurss Eiropas Sociālā  fonda
(ESF)  darbības  programmas „Cilvēkresursi  un  nodarbinātība”  1.5.  prioritātē
„Administratīvās  kapacitātes  stiprināšana”  1.5.3.  pasākumā „Plānošanas  reģionu  un
vietējo  pašvaldību  administratīvās  un  attīstības  plānošanas  kapacitātes  stiprināšana”
1.5.3.2.  aktivitātē „Plānošanas  reģionu  un  vietējo  pašvaldību  attīstības  plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”. Dagdas novada pašvaldība nolēma piedalīties izsludinātajā
konkursā,  iesniedzot  projekta  pieteikumu  „Dagdas  novada  attīstības  programmas  un
teritorijas plānojuma izstrāde”. 

  Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu un
sagatavot  vidēja  termiņa  un  ilgtermiņa  plānošanas  dokumentus  –  Dagdas  novada
teritorijas plānojumu un Dagdas novada attīstības programmu, dokumentus, saskaņā ar
kuriem tiks realizēta efektīva, līdzsvarota un ilgtspējīga attīstības politika pašvaldībā. 

Dagdas novada pašvaldības projekts tika atbalstīts, un 2010.gada 27.decembrī tika
parakstīta  vienošanās  Nr.  1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062/067  ar  Valsts  reģionālās
attīstības  aģentūru  par  Eiropas  Savienības  fonda  projekta  īstenošanu.  Projekta
attiecināmās izmaksas ir 46 910 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100%
no kopējām attiecināmajām izmaksām.

  2011.gada 1.februārī tika izsludināts atklāts konkurss “Dagdas novada teritorijas
attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”, kurā tika saņemti 3 piedāvājumi.
Saskaņā  ar  iepirkuma  rezultātiem,  2011.gada  29.martā  tika  noslēgts  līgums  ar  SIA
“Reģionālie  projekti”  par  Dagdas  novada  pašvaldības  attīstības  programmas  2010.-
2019.gadam izstrādi par Ls 9 638,- un teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi
par Ls 13 908, kas kopā sastāds Ls 23 546 t.sk. PVN (22%). Saskaņā ar līguma 2.2.
punktu līguma izpildes termiņš ir 2012.gada 28.decembris. 

     Projekta īstenošanas rezultātā ir tapuši trīs dokumenti - Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija, Attīstības programma 2013. - 2019.gadam, Teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam:

 Dagdas  novada  Ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija ir  novada  ilgtermiņa  (laika
periodam  līdz  2030.gdam)  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokuments,  kurā
noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums: mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva.  Dokuments ietver īsu pašreizējās situācijas raksturojumu
jeb  vizītkarti  un  stratēģisko  daļu,  kurā  noteikts  novada  ilgtermiņa  attīstības
redzējums, telpiskās attīstības perspektīva un ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti;
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 Dagdas  novada  Attīstības  programma  2013.-2019.gadam ir  vidēja  termiņa
politisks  dokuments,  kurā  noteikts  pasākumu  kopums  ilgtermiņa  rezultātu
sasniegšanai.  Attīstības  programma  sastāv  no  3  daļām  -  novada  pašreizējās
situācijas  raksturojuma,  stratēģiskās  daļas,  rīcības  plāna  un  tā  īstenošanas
uzraudzības  kārtības  laika  posmā  no  2013.  līdz  2019.gadam.  Dokumentā   ir
atspoguļoti  visi  plānotie  pašvaldības  attīstības  projekti  vai  projektu  idejas,  kas
realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes;

 Dagdas  novada  Teritorijas  plānojums  2013.-2024.gadam  ir  Dagdas  novada
administratīvās teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības
teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas
izmantošanas nosacījumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus novada teritorijas attīstībā, obligāti būs
jāievēro teritorijas plānojuma prasības, kā arī būs jāpārbauda zemes īpašnieku iecerētās
idejas atbilstība apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Jaunie  plānošanas  dokumenti  pieejami  pašvaldības  mājas  lapā  www.dagda.lv
sadaļā “Plānošanas dokumenti”.
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8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU

PAR PAŠVALDĪBAS DARBU

Dagdas  novada  pašvaldība  aktīvi  izplata  informāciju  iedzīvotājiem  par
pašvaldības  darbu  un  domes  pieņemtajiem  lēmumiem. Ikvienai  personai  ir  tiesības
vērsties pašvaldības iestādē ar rakstveida vai mutvārda iesniegumiem, priekšlikumiem,
sūdzībām un saņemt atbildi pēc būtības. Tāpat arī ikvienai personai ir tiesības piedalīties
atklātās domes sēdēs, domes komiteju sēdēs un iepazīties ar domes  lēmumiem, sēžu
protokoliem,  priekšsēdētāja rīkojumiem u.c. dokumentiem.

Pēc  pašvaldības  iestādes  „TV  studija  „Ezerzeme””  likvidēšanas  2012.gada
31.augustā, video materiālus par aktualitātēm Dagdas novadā veido Sabiedrisko attiecību
un  komunikāciju  nodaļas  darbinieks  –  videoinženieris.  2012.  gadā  Dagdas  TV  tika
izveidots savs kanāls interneta vietnē www.youtube.com, kur tiek ielādēti jaunākie video
materiāli. Līdz ar šī kanāla izmantošanu ir pieaudzis cilvēku skaits, kas skatās Dagdas
TV.  Video  materiāli  tiek  publicēti  Dagdas  novada  mājas  lapā  www.dagda.lv.  Katra
mēneša  sākumā  tiek  veidots  notikumu  apskats,  kas  tiek  publicēts  sadaļā
Pašvaldība/Dagdas TV. Sagatavotos video pārpublicē arī citi masu informācijas līdzekļi,
piemēram,  portāls  kraslava.pilseta24.lv.  Dagdas  novada  mājas  lapā  var  redzēt  arī
iepriekšējo  gadu  raidījumus.  2014.  gadā  ir  uzsākta  televīzijas  arhīva  pārveidošana
elektroniskā formātā.  

2014. gadā turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju (LRT). Sižetus
par  Dagdas  novadu  varēja  redzēt  kanālā  Re:TV.  Atsevišķi  sižeti  bija  redzami  LTV1
ikdienas raidījumā „Novadu ziņas” un LNT darba dienu rītos. 

Par vienu no vadošajiem informācijas sniegšanas avotiem ir kļuvis pašvaldības
portāls  www.dagda.lv.  Tajā  tiek  publicēta  informācija  ne  tikai  ar  pašvaldības  darbu
saistīta informācija (saistošie noteikumi, domes sēžu protokoli un domes sēdēs pieņemtie
lēmumi,  pašvaldības  izsoles  un  iepirkumi,  pakalpojumu  izcenojumi  u.c.),  bet  arī
informācija  par  aktualitātēm novadā  kultūras,  sporta,  izglītības,  jauniešu  lietu,  NVO,
projektu un daudzās citās jomās. 

2013.  gada nogalē tika uzsākts  darbs pie jaunas mājas lapas izstrādes, kas tika
publiskota 2014.gada februārī. Tika modernizēts ne tikai mājas lapas dizains un izvēlne
padarīta ērtāka un vieglāk saprotama, bet arī izveidoti jauni rīki – meklēšana, sasaiste ar
sociālajiem tīkliem www.draugiem.lv, www.twitter.com, www.facebook.com u.c. Jaunās
mājas lapas satura pārvaldīšanas sistēma ļauj mājas lapas administratoriem ātrāk un ērtāk
publicēt  informāciju  un  modificēt  to  atbilstoši  dažādu  pašvaldības  iestāžu  un  nodaļu
darbības  specifikai  un  ministriju  prasībām.  Tāpat  arī  jaunajā  sistēmā,  salīdzinot  ar
iepriekšējo, ir iespējamas vairākas mūsdienīgākas funkcijas, kas tiek aktīvi izmantotas, lai
lasītājiem būtu ērtāk uztvert informāciju.

2013. gadā sociālajā tīklā  www.draugiem.lv tika izveidota Dagdas novada lapa,
kurā  ieteikumu veidā tika  atspoguļota  visa  informācija,  kas  tika  publicēta  mājas  lapā
www.dagda.lv, un publicētas liela apjoma galerijas. 2014. gada sākumā tai bija aptuveni
400  sekotāju  un  2015.  gada  sākumā  -  jau  450  sekotāju.  Arī  sociālajā  tīklā
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www.twitter.com Dagdas novada profila sekotāju skaits palielinājās no 312 sekotājiem
2014. gada sākumā līdz 574 sekotājiem 2015. gada sākumā. Sociālajos tīklos publicētā
informācija  sniedz  iespēju  cilvēkiem,  kas  izmanto  šos  portālus,  vairāk  uzzināt  par
notiekošo  Dagdas  novadā.  Izmantojot  sociālos  tīklus,  informācija  nonāk  pie  lielāka
cilvēku skaita – arī citās Latvijas vietās un ārzemēs dzīvojošiem. Tā kā novada mājas
lapā nav komentēšanas iespēju, tad iedzīvotāji var izmantot sociālos tīklus sava viedokļa
izteikšanai vai jautājumu uzdošanai.

2012.  gada  vasarā  tika  izveidots  interneta  portāls www.visitdagda.com,  kurā  ir
pieejama informācija par tūrisma objektiem, viesu mājām, apskates objektiem un cita
ceļotājiem svarīga informācija. 2013. un 2014. gadā turpinājās portāla uzlabošanas un
pilnveidošanas  darbi. Portālā esošā informācija tika papildināta ar video materiāliem. Par
šo portālu ir  atbildīgs Dagdas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs.  Mājas
lapā pieejamā informācija ir latviešu, krievu un angļu valodās.

Lai  nodrošinātu  ar  informāciju  arī  tos  pašvaldības  iedzīvotājus,  kas  neizmanto
internetu un neskatās Dagdas TV, 2009.gada septembrī tika uzsākts  darbs pie drukātā
informatīvā izdevuma izveides. No 2009. līdz 2012. gadam reizi mēnesī tika sagatavots
pašvaldības  ziņu  informatīvais  pielikums laikrakstā  „Ezerzeme”  – tajā  tika  publicētas
aktuālākās ziņas, tuvāko gaidāmo notikumu informācija, kā arī novada domes lēmumu
kopsavilkums  un  attiecīgie  apstiprinātie  pašvaldības  saistošie  noteikumi  un  to
precizējumi. „Dagdas novada ziņas” kopā ar laikrakstu „Ezerzeme” nonāca visu avīzes
abonentu pastkastēs, kā arī papildus 1000 eksemplāri (800 – latviešu valodā; 200 – krievu
valodā)  tika  nogādāti  novada  iedzīvotājiem bez  maksas.  „Dagdas  novada  ziņas”  bija
pieejamas visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. 2013. gadā tika turpināta sadarbība ar
laikrakstu „Ezerzeme”,  taču tā vairs  nebija finansiāli  izdevīga un tāpēc tika pieņemts
lēmums  izdot  Dagdas  novada  pašvaldības  bezmaksas  informatīvo  izdevumu „Dagdas
Novada Ziņas”, kura pirmais numurs iznāca 2014.gada janvārī. 

„Dagdas Novada Ziņas” ir  Dagdas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais
izdevums, kas tiek izdots latviešu un krievu valodā, vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā
ceturtdienā). Izdevuma tirāža ir 3 500 eksemplāru. Tā mērķis ir informēt iedzīvotājus par
pašvaldības  darbu,  domes  sēžu  lēmumiem  un  pašvaldības  izdotajiem  normatīvajiem
aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem
jautājumiem.  Arī  iedzīvotāji  var  piedalīties  izdevuma veidošanā,  iesūtot  sev  aktuālus
rakstu tematus vai jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt atbildes. Atbildīgais par izdevumu
ir redaktors un tulkojumu no latviešu uz krievu valodu nodrošina tulks. Krievu valodā
tiek  publicēti  tikai  svarīgākie  raksti,  jo  liela  daļa  izdevuma lasītāju  ir  krievvalodīgie
novada  iedzīvotāji.  Izdevuma  elektroniskā  versija  ir  pieejama  www.dagda.lv  sadaļā
Pašvaldība/”Dagdas Novada Ziņas”.

Informācija  par   aktualitātēm Dagdas novadā tiek sniegta  Latgales  un Latvijas
masu  informācijas  līdzekļiem  –  laikrakstiem,  žurnāliem,  radio  stacijām,  interneta
portāliem,  televīzijām  un  ziņu  aģentūrām.  2014.  gadā  turpinājās  sadarbība  ar
iepriekšējiem informācijas apmaiņas sadarbības partneriem.
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9. SIA "DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

DARBĪBAS RAKSTUROJUMS

Darbības veidi:

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 ieņēmumi, 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. 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis:

Sabiedrība  2014.  gadu ir  beigusi  ar  EUR 397  005  neto  apgrozījumu un  EUR
34 159 zaudējumiem. Salīdzināšanai, 2013. gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja
EUR 381 851 un zaudējumi bija EUR 77 157. 

2014. gadā neto apgrozījums, salīdzinot ar 2013. gadu, palielinājās par 4%.  Šis
finanšu  rādītājs  nozīmē,  ka  pārskata  gadā  sabiedrības  ieņēmumi  ir  palielinājušies.
Samazinājušies  ir  siltumapgādes  ieņēmumi  par  8%  salīdzinot  ar  2013. gadu,  pārējie
ieņēmumi samazinājušies par 20,1% salīdzinot ar 2013. gadu un ūdensapgādes ieņēmumi
samazinājušies  par  4,9%.  2014.  gadā  sabiedrības  rentabilitāte  -  8,6%  salīdzināšanai,
2013. gadā rentabilitāte sastādīja  - 20,2%. 

Nozaru finansiālie rādītāji:

 ūdensapgādes pakalpojumi – EUR (790);
 kanalizācijas pakalpojumi – EUR 2 588;
 siltumapgādes pakalpojumi – EUR (10 131);
 asenizācijas pakalpojumi – EUR (2 986); 
 dzīvojamo māju apsaimniekošana –  EUR (17 733);
 pārējie ieņēmumi – EUR (5 107).

Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir 57,56 EUR/MWh, kurš stājās spēkā ar 2009.
gada  1.  janvāri  ar  Daugavpils  reģionālā  sabiedriskā  pakalpojumu regulatora  padomes
lēmumu Nr.  38.  Ieņēmumi no siltumenerģijas  ražošanas un piegādes  sastāda 48% no
sabiedrības neto apgrozījuma. 

2014. gadā  dzīvojamo  māju  apsaimniekošanā  ir  veikti  tekošie  remonti,  kā  arī
izveidojās  līdzekļu  uzkrājums,  kuru  veido  dzīvojamās  mājas,  plānojot  veikt
remontdarbus. 
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9.1. tabula
SIA "Dagdas komunālā saimniecība" peļņas un zaudējuma aprēķins

Nr. Rādītājs 2013.gads, 
EUR

2014.gads, 
EUR

1. Neto apgrozījums 381 851 397 005

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (488 049) (467 457)

3. Bruto peļņa vai zaudējums (106 198) (70 452)

4. Administrācijas izmaksas (80 300) (76 015)

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 103 073 111 179

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (1 114) (488)

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi 1 305 1 573

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (3 896) (3 484)

9. Peļņa vai zaudējums pirms ārkārtas 
posteņiem un nodokļiem

(87 130) (37 687)

10. Peļņa vai zaudējums pirms nodokļiem (87 130) (37 687)

11. Atliktais nodoklis 10 209 3 662

12. Pārējie nodokļi (236) (134)

13. Pārskata gada peļņa vai zaudējums (77 157) (34 159)

Analizējot  SIA "Dagdas komunālā saimniecība" peļņas  un zaudējumu aprēķinu
2013. un 2014.gadā, tiek konstatēts, ka sabiedrības apgrozījums 2014.gadā ir palielinājies
par  EUR 15  154.  Savukārt,  pārdotās  produkcijas  ražošanas  izmaksas  pārsniedz  neto
apgrozījumu un 2014.gadā sastāda EUR 467 457, kas ir par EUR 20 592 mazāk nekā
2013.gadā. Administrācijas izmaksas 2014.gadā ir samazinājušās par EUR 4 285 EUR,
bet pārskata gada (2014.gada) zaudējumi sastāda EUR 34 159, kas ir par EUR 42 998
mazāk nekā 2013.gadā. 
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