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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

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

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

Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. Novada administratīvais centrs ir 

Dagdas pilsēta. Kopējā Dagdas novada pašvaldības teritorijas platība sastāda 949 km2 un uz 

2016. gada beigām Dagdas novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 7 938 iedzīvotāji. Aizvadītajā 

gadā novadā reģistrēti 64 jaundzimušie, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, taču iedzīvotāju 

dabiskā kustība ir negatīva. Salīdzinot ar gada sākumu (8 194) iedzīvotāju skaits ir samazinājies 

par 256 iedzīvotājiem jeb 3,1 %. Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā uz pārskata gada beigām 

sastāda 8.4 iedzīvotāji uz 1 km2, kas ir ievērojami zemāks salīdzinot ar rādītājiem Latvijā un 

vidēji Latgales reģionā. 

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

novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts 2009.gadā.  

Novada pašvaldības administratīvajā centrā, Dagdā, ir izveidotas un darbojas 13 nodaļas 

(dienesti): 1) Kanceleja; 2) Juridiskā nodaļa; 3)Attīstības un plānošanas nodaļa; 4) Sabiedrisko 

attiecību un komunikāciju nodaļa; 5)Saimnieciskā nodaļa; 6) Finanšu nodaļa; 7) Vides un 

tautsaimniecības nodaļa; 8) Būvvalde; 9)Dzimtsarakstu nodaļa; 10) Bāriņtiesa; 11) Sociālais 

dienests, 12) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 13) Folkloras centrs. 

Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu 

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

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

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

centrs, Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs, Pilsētsaimniecība, kā arī Veselības un sociālo 

pakalpojumu centrs “Dagda”, kas reģistrētā kā atsevišķa pašvaldības iestāde. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

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

teritorijās turpina darboties visas 7 izglītības iestādes, 9 bibliotēkas, 9 tautas (saietu) nami, 4 

FAP, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle (Ezernieku pagastā), Vides 
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izglītības centrs „Ķepa” (Ķepovas pagastā) un Brīvdabas muzejs “Andrupenes lauku sēta”, kas 

reģistrēti kā attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienības. Konstantinovas pagasta teritorijā 

esošā Aleksandrovas internātpamatskola reģistrēta kā atsevišķa pašvaldības iestāde. Dagdas 

pagasta teritorijā turpina darboties Dagdas pagasta bibliotēka.  

Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļa veic Dagdas novada pašvaldības 11 

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

uzskaiti, kā arī nodrošina Dagdas novada pašvaldības, 9 pagasta pārvalžu, VSCP “Dagda” un 

Aleksandrovas internātpamatskolas finanšu pārskatu konsolidāciju. Dagdas novada pašvaldība 

ir SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (100 %) un SIA “AADSO” kapitāla daļu turētājs. 

2016.gadā Dagdas novada pašvaldība pirmo reizi saņēma dividendes EUR 7110,37 apmērā no 

SIA "AADSO" 2015.pārskata gada peļņas (EUR 289 628). Savukārt, SIA "Dagdas komunālā 

saimniecība" darbības attīstībai, pašvaldība 2016.gadā ir veikusi ieguldījumu kapitālā EUR 8 

000,- apmērā, kas izlietots auto-pacēlāja iegādei un uzlabos dzīvojamo māju apsaimniekošanas 

efektivitāti. 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām un 

ekonomiskajām kategorijām, var secināt, ka lielākā daļa pašvaldības finanšu resursu tiek 

izlietota esošo pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai un attīstībai, pilnveidojot un 

uzlabojot iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto 

pašvaldību funkciju izpildi izglītības, kultūras, vides aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas un 

komunālo pakalpojumu organizēšanas, sociālās aizsardzības un veselības aprūpes 

nodrošināšanas jomās, kā arī vispārīgo normatīvo aktu un prasību ievērošanai pašvaldību 

funkciju nodrošināšanai. Kopš 2015.gada oktobra Dagdā darbojas Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā visvairāk pieprasīti ir VSAA pakalpojumi – 48% un 

VID pakalpojumi – 31% .  

2016.gadā tika turpināta pagastu pārvalžu vadītāju darba organizācijas maiņa, nosakot, 

ka Andrupenes un Andzeļu pagasta pārvaldes, kā arī Ezernieku un Svariņu pagasta pārvaldes 

vada viens vadītājs, samazinot pārvalžu vadītāju skaitu – 9 pagasta pārvaldēs 5 pārvalžu 

vadītāji, kas rada būtisku darba algas fonda ekonomiju. Kā pozitīvs pašvaldības darbības 

rādītājs ir spēja saglabāt esošo pašvaldības struktūru, nesamazinot iestāžu t.sk. izglītības iestāžu 

skaitu un to pieejamību, nodrošinot papildus finansējumu minimālās algas pieaugumam no 

01.01.2016., no pašvaldības budžeta finansēto pedagogisko darbinieku algas likmju 

paaugstināšanai no 01.09.2016., kā arī skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai līdz 7.klasei 
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(ieskaitot), ierobežotā pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros. Jāpiezīmē arī tas, ka 

2016.gadā 3 no 4 aizdevumiem tika saņemti tieši izglītības iestāžu sakārtošanai un 

materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. Nozīmīgākais projekts ir Ezernieku vidusskolas sporta 

zāles būvniecības uzsākšana, saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, ko plānots pabeigt 

2017.gadā. 

Autoceļu fonda līdzekļi saskaņā ar domē apstiprinātiem noteikumiem ir sadalīti pa 

novada teritoriālajām vienībām un izlietoti lielākoties autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Dagdas pilsētā aizvadītajā gadā veikta Lāčplēša ielas 

seguma uzlabošana ierīkojot pretputekļu kārtu un uzstādīta autopieturas nojume Alejas ielā. 

2016.gadā pabeigta arī tehnisko projektu izstrāde autoceļu Aleksandrova – Skudriķi 

(Konstantinovas pagasta), Porečje – Malcāni (Bērziņu pagastā) un Krasnopole – Malcāni 

(Šķaunes pagastā) pārbūvei, kas apmaksāta no ceļu fonda līdzekļiem (EUR 13 927,10) un ir 

pamats ELFLA finansējuma piesaistei minēto autoceļu pārbūves uzsākšanai, kas tiek plānota 

2017.gadā. 

Aizvadītajā gadā pašvaldība prioritāro pasākumu īstenošanai un izglītības iestāžu 

sakārtošanai saņēmusi aizņēmumus no Valsts kases, noslēdzot 4 aizņēmuma līgumus par 

kopējo summu EUR 638 400 (2015.gadā - EUR 475 940), no kuriem 2016.gadā izlietoti EUR 

262 975, bet kopējais aizņēmumu palielinājums sastāda EUR 430 034, jo 2016.gadā izlietots 

aizņēmums katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcijai EUR 167 059 apmērā, 

saskaņā ar 2015.gadā noslēgto līgumu par kopējo summu EUR 192 000. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu aizdevumu atmaksas grafikiem, 2016.gadā atmaksāti 

aizņēmumi par kopējo summu EUR 446 965. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu kopējais 

apjoms, kurš nav atmaksāts 2016. pārskata gada beigās sastāda EUR 2 831 584, kas ir par EUR 

16 930 mazāk nekā gada sākumā. Aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 2016.gadā sastāda EUR 

12 814. 

2016.gadā pašvaldība nav sniegusi jaunus galvojumus. Pārskata gadā pašvaldības sniegto 

galvojumu apjoms ir samazinājies no EUR 59 966,- gada sākumā līdz EUR 43 561,- 2016.gada 

beigās, atsevišķas privātpersonas pilnā apmērā dzēsušas studiju aizdevumus pirms termiņa. 

Pašvaldības saistību apjoms 2016.gada sākumā sastāda 8,26 %, bet gada beigās - 8,14 

% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu 
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kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmumu līdzekļus pilsētas attīstībai svarīgu un neatliekamu 

investīciju projektu līdzfinansēšanai. 

2016.gadā pašvaldība nav realizējusi lielus investīciju projektus, kuru līdzfinansēšanai būtu 

nepieciešami aizņēmumi. Aizvadītajā gadā realizēts Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras finansēts projekts “Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas 

stiprināšana” ar kopējo finansējumu EUR 3 500,- , Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēts 

projekts “Latgales līgavas pūrs” izmaksas – EUR 1 113 (pašvaldības līdzfinansējums EUR 

113), Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēts projekts “Akordeona spēle” kopējās izmaksas – 

EUR 1 666,17 (pašvaldības līdzfinansējums EUR 66,17), kā arī divi Zivju fonda projekti ezeru 

ekspluatācijas noteikumu izstrādei un zivju resursu pavairošanai par kopējo summu EUR 6 

011,51 (pašvaldības līdzfinansējums – EUR 548,13). Uzsākta projekta “Proti un Dari” 

realizācija ar pašvaldībai pieejamo finansējums EUR 50 054,40 un paredzamo realizācijas 

termiņu 31.12.2018. 

Aizvadītajā gadā turpināta pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 

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

nozīmīgu projektu realizācijai par kopējo plānoto summu EUR 5 000,-. Kā labāko šī gada 

projektu vērtēšanas komisija atzīmēja iedzīvotāju grupas “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata 

iedzīvotāji” projektu “Kapličas atjaunošana Muižnieku kapos, Šķaunes pagastā, Dagdas 

novadā”. Šī gada konkursa rezultātā novads un tā iedzīvotāji ieguva atjaunotus vai izveidotus 

no jauna: piecus bērnu rotaļām piemērotus laukumus, trīs labiekārtotus daudzdzīvokļu namu 

pagalmus, divus atpūtas laukumus un vienu kapliču. 

2016.gadā pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu biedrībām dažādu aktivitāšu īstenošanai 

un reliģisko organizāciju darbības atbalstam, ka arī līdzfinansējumu vairākiem biedrību 

realizējamiem projektiem un aktivitātēm, kas piesaista papildus resursus novada attīstībai. 

2016.gadā Dagdas novadā notika virkne nozīmīgu pasākumu – tradicionālie: Galda 

dziesmu un “gvelžu” saiets “Auni kuojas, laksteigola!”, III Starptautiskais bērnu un jauniešu 

mūzikas, deju un modes festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”, II Starptautiskais baltkrievu 

dziesmu un deju festivāls “Fest” Dagda – 2016, Dagdas novada svētki “Annas Dagdā” un otro 

gadu pēc kārtas decembrī notika Adventes Lūgšanu brokastis.Labdarības pasākumā tika 

saziedoti 1834,00 eiro Beresnes Vissvētās Jaunavas Marijas Dzimšanas Romas katoļu draudzes 

atbalstam.  
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Dagdas novada pašvaldības darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktā (ierobežotā) finansējuma ietvaros, tiek vērsta 

uz novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātu viņu ekonomiskās, sociālās un 

kultūras iespējas, budžeta līdzekļus, iespēju robežās, novirzot novada attīstības projektiem un 

pasākumiem, lai Dagdas novadā radītu pievilcīgu un labvēlīgu vidi iedzīvotājiem, tūristiem un 

novada viesiem. 
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1. DAGDAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

1.1. PAŠVALDĪBAS TERITOR IJA UN IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS 

  

Dagdas novada administratīvajā teritorijā ietilpst Dagdas pilsēta un 10 pagasti – 

Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, 

Svariņu un Šķaunes pagasts, kopā 11 teritoriālās vienības ar kopējo platību 949.7 km2 . 

2016.gada sākumā deklarēto iedzīvotāju skaits Dagdas novadā sastāda 8 194, bet gada 

beigās – 7 938, kas liecina par novadā deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanos. 

Iedzīvotāju blīvums Dagdas novadā 2016.gada sākumā sastāda vidēji 8.6 cilvēki 

uz 1 km2 , bet gada beigās – 8.4 cilvēki uz 1 km2 , kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji 

Latvijā (30 cilv./km2), vidēji Latgales reģionā (19 cilv./km2) un  blakus esošajos novados 

- Krāslavas novadā (14 cilv./km2), Ludzas novadā (13 cilv./km2), Rēzeknes novadā (10 

cilv./km2), Zilupes novadā (9 cilv./km2), Aglonas novadā (9 cilv./km2) 2016.gada beigās. 

 

                   1.1. tabula: Dagdas novada teritoriālās vienības un to raksturojums 

                                                                         

Nr. Teritoriālā vienība                                                         

(teritoriālās vienības centrs - attālums līdz 

novada centram – Dagdas pilsētai ) 

Platība 

(km2) 

Iedzīvotāju 

skaits uz 

31.12.2016. 

Iedzīvotāju 

blīvums 

(cilv./km2) 

1. Dagdas pilsēta (Dagda – 0 km ) 2,92 2 165 741.4 

2. Andrupenes pagasts (Andrupene -16 km) 136,23 1 148 8.4 

3. Andzeļu pagasts (Andzeļi - 9 km) 96,33 575 6.0 

4. Asūnes pagasts (Asūne - 10 km) 78,01 495 6.4 

5. Bērziņu pagasts (Porečje – 26 km) 98,22 379 3.9 

6. Dagdas pagasts (Ozoliņi – 2 km) 57,32 761 13.3 

7. Ezernieku pagasts (Ezernieki -15 km) 128,62 769 6.0 

8. Konstantinovas pagasts (Konstantinova – 8 km) 79,06 505 6.4 

9. Ķepovas pagasts (Neikšāni -19 km) 57,5 202 3.5 

10. Svariņu pagasts (Svarinci – 19 km) 92,09 383 4.2 

11. Šķaunes pagasts (Šķaune – 38 km) 123,40 556 4.5 

 KOPĀ: 949,7 7 938 8,4 
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Dagdas  novada  kopējā  platība  sastāda 949,7 km2, t.sk. 2,92 km2  Dagdas pilsētas 

teritorija, kas sastāda 0,3 % no kopējās novada platības,  un 946,78 km2 lauku teritorija, 

ko veido 10 novada pagasti, kas kopā sastāda 99,7 % no kopējās  Dagdas novada platības. 

Dagdas novadā 2 165 iedzīvotāji jeb 27,2 % no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita 

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

savu dzīvesvietu deklarējuši 5 773 iedzīvotāji jeb 72,8 % no kopējā novadā deklarēto 

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

741,4 iedzīvotāji uz 1 km2, bet novada pagastos vidēji tikai 6,1 cilvēki uz 1 km2. 

Vismazākais iedzīvotāju blīvums Dagdas novada lauku teritorijā ir pierobežas pagastos: 

Ķepovas pagastā – 3,5 cilv./km2 un Bērziņu pagastā – 3,9 cilv./km2, bet vislielākais 

Dagdas pagastā – 13,3 cilv./km2. 

 

Dagdas novads ir pierobežas novads, 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. 

 

 

1.1. attēls: Dagdas novada teritoriālās vienības un to izvietojums 

Novada administratīvais centrs ir Dagdas pilsēta, kas atrodas novada 

ģeogrāfiskajā centrā. Dagdas pilsētas platība sastāda tikai 2,92 km2 (gandrīz 3 km2). 

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

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

pagasts (57,32 km2), un Ķepovas pagasts (57,5 km2). Visattālākais novada pagasts ir 

Šķaunes pagasts - attālums no pagasta centra Šķaunes līdz Dagdas pilsētai sastāda 38 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. 
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Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem – “Latvijas Republikas zemes 

pārskats 2016”,  Dagdas novadā lielāko zemes platību pēc zemes lietošanas veida uz 

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

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

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

7 809,8 ha. Dagdas novada zemes sadalījumā 3 236,9 ha jeb 3,4 % sastāda purvi, 4 188,9 

ha jeb 4,4 % – ūdens objektu zeme, 2 661,6 ha jeb 2,8 % – krūmāji, 1759,4 ha jeb 1,9 % 

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

– pārējās zemes. Dagdas novadā kopā reģistrētas 13 471 zemes vienības ar kopējo platību 

94 731,5 ha. 

 

 

 
 

 

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

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

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

platību 565,7 ha (0,6%) – pašvaldības īpašumā, 70 zemes vienības ar kopējo platību 5 

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

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

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

612,1 ha – juridisko personu lietošanā. 
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1.2. attēls: Dagdas novada zemes sadalījums pēc 

lietošanas veida uz 31.12.2016.

Meži

Lauksaimniecības zeme
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Ūdens objektu zeme

Krumāji

Zeme zem ceļiem

Zeme zem ēkām un pagalmiem

Pārējā zeme
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1.2. PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN STRUKTŪRA  

  

 Saskaņā ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem kopējais 

iedzīvotāju skaits Dagdas novadā pēc deklarētās dzīvesvietas 2016.gada beigās 

(31.12.2016.) sastāda 7 938 iedzīvotāji, kas ir par 256 iedzīvotājiem jeb 3,1 % mazāk 

nekā 2016.gada sākumā – 8 194.  

 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits pēc faktiskās dzīvesvietas 2016.gada beigās Dagdas novadā sastāda 7 253 

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

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

iedzīvotāju skaitu 2016.gada beigās. 

 1.2. tabula: Iedzīvotāju skaita izmaiņas novada teritoriālajās vienībās 2016.gadā 

 

 

Nr. 

 

 

Teritoriālā 

vienība 

Deklarēto 

iedzīvotāju skaits 

(PMLP dati) 

 

Izmaiņas 

2016.  

gadā 

Pastāvīgo   

iedzīvotāju skaits  

(CSP dati) 

 

Izmaiņas 

2016.  

gadā 
01.01. 

2016. 

01.01.         

2017. 

01.01. 

2016. 

01.01.         

2017. 

1. Dagda 2 178 2 165 -13 2 140 2 122 -18 

2. Andrupenes 

pagasts 

1 196 1 148 -48 1 088 1 047 -41 

3. Andzeļu pagasts 605 575 -30 536 512 -24 

4. Asūnes pagasts 520 495 -25 462 441 -21 

5. Bērziņu pagasts 389 379 -10 337 332 -5 

6. Dagdas pagasts 791 761 -30 703 675 -28 

7. Ezernieku pagasts 808 769 -39 710 680 -30 

8. Konstantinovas 

pag. 

516 505 -11 451 446 -5 

9. Ķepovas pagasts 219 202 -17 186 173 -13 

10. Svariņu pagasts 392 383 -9 345 337 -8 

11. Šķaunes pagasts 580 556 -24 502 488 -14 

 
               KOPĀ:  8 194 7 938 -256 7 460 7 253 -207 
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Saskaņā ar PMLP datiem 2016.gada sākumā Dagdas novadā kopējais iedzīvotāju 

skaits sastādīja 8 194 iedzīvotāji, no tiem 2 178 jeb 26,6 % Dagdas pilsētā un pārējie 

73,4% novada pagastos. 2016.gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā samazinājies 

par 256 iedzīvotājiem un sastāda 7 938 iedzīvotājus, no tiem 2 165 jeb 27,3 % Dagdas 

pilsētā un pārējie 5 773 iedzīvotāji jeb 72,7 % novada pagastos.  Novada pagastos 

2016.gada beigās visvairāk iedzīvotāju ir Andrupenes pagastā – 1 148, Ezernieku pagastā 

– 769 un Dagdas pagastā – 761 iedzīvotāji, savukārt, vismazākais iedzīvotāju skaits ir 

Ķepovas pagastā – tikai 202 iedzīvotāji.  

Aizvadītajā gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies visās novada teritoriālajās 

vienībās vidēji par 3.1 %, bet visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinājies Ķepovas pagastā 

– par 7,8 %, Andzeļu pagastā – par 5 %, Asūnes un Ezernieku pagastos – par 4,8 %, 

Andrupenes pagastā – par 4 %, bet Dagdas pilsētā iedzīvotāju skaists ir samazinājies tikai 

par 0,6 %. 

Salīdzinot PMLP un CSP datus var secināt, ka deklarēto iedzīvotāju skaits novadā 

2016. gadā ir samazinājies straujāk nekā pastāvīgo iedzīvotāju skaits (256/207), kas 

liecina par to, ka iedzīvotāji reģistrējuši savu faktisko dzīvesvietu ārpus Dagdas novada. 

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 – 2016.gada 

31.decembri – 7 938. Līdz ar to kopš Dagdas novada izveidošanās (pēdējos 8,5 gados), 

iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir samazinājies par 1 511 iedzīvotājiem jeb 16%  no 

kopējā novada iedzīvotāju skaita uz 01.07.2009. Iedzīvotāju skaita samazinājums Dagdas 

novadā skaidrojams ar negatīvu migrācijas saldo un ilgstoši negatīvu iedzīvotāju dabisko 

pieaugumu.  
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1.3. attēls: Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dagdas novadā

un Dagdas pilsētā (PMLP dati)
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē 2 faktori: iedzīvotāju dabiskā kustība un 

iedzīvotāju mehāniskā kustība. Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības Dzimtsarakstu 

nodaļas datiem, 2016.gadā Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 62 

jaundzimušie bērni, kas ir par 2 bērniem vairāk nekā 2015.gadā (60 bērni) un 106 

iedzīvotāju miršanas gadījumi, kas ir par 42 miršanas gadījumiem mazāk nekā 2015.gadā, 

taču šie dati nav pilnīgi un neatspoguļo faktisko iedzīvotāju dabisko pieaugumu novadā. 

 

Saskaņā ar CSB datiem 2016.gadā  novadā dzimuši 69 bērni t.sk. 33 zēni un 36 

meitenes, miruši 153 pastāvīgie iedzīvotāji t.sk. 63 vīrieši un 90 sievietes, līdz ar to 

iedzīvotāju dabiskais pieaugums sastāda mīnus 84 iedzīvotāji. Ņemot  vērā to, ka arī 

iedzīvotāju mehāniska kustība novadā 2016.gadā ir negatīva – mīnus 123 iedzīvotāji, 

pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 207 iedzīvotājiem. 

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dagdas novadā 2016.gada beigās ir sekojoša:  

• līdz darbspējas vecumam (<15) – 963 jeb 12.1 % (uz 01.01.2016. – 986); 

• darbspējas vecumā (> 15 līdz 62.gadi 9 mēn.) – 5 217 jeb 65.7% (uz 

01.01.2016. – 5 364); 

• pēc darbspējas vecuma (> 62. gadi 9 mēn.) – 1 758 jeb 22.2 % (uz 

01.01.2016. – 1 844); 

Kopā: 7 938 jeb 100 % (uz 01.01.2015. – 8 194) 

Iedzīvotāju dzimuma struktūra Dagdas novadā 2016.gada beigās ir sekojoša: 

• vīrieši – 3 905 jeb 49,2 % t.sk. darbspējas vecumā 2 807 jeb 71.9 % no 

kopējā vīriešu skaita (uz 01.01.2016 – 4 016 jeb 49 %); 

• sievietes -  4 033 jeb 50,8 % t.sk. darbspējas vecumā 2 410 jeb 59.8 % no 

kopējā sieviešu skaita (uz 01.01.2016 – 4 178 jeb 51 %). 
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1.4. attēls: Dzimušo/deklarēto bērnu skaits Dagdas 

novadā 2009.-2016.gadā

Bērnu skaits
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Bērnu vecuma struktūra Dagdas novadā 2016.gada beigās ir sekojoša:  

• 0 – 6 gadiem – 393 t.sk. 195 zēni un 198 meitenes (uz 01.01.2016. – 393); 

• 7 – 18 gadiem (neieskaitot) – 829 t.sk. 409 zēns un 420 meitene (uz 

01.01.2016. – 842 )  

Kopā: 1 222 jeb 15.4 % no kopējā iedzīvotāju skaita (uz 01.01.2016. – 

1249 jeb 15.1 % no kopējā iedzīvotāju skaita). 

 Analizējot bērnu vecuma struktūru un skaita izmaiņas 2016.gadā var secināt, ka 

bērnu skaits novadā 2016.gadā ir tikai nedaudz samazinājies (mīnus 27 bērni), bet bērnu 

īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā ir pieaudzis par 0.2 %, kas ir vērtējams pozitīvi.  

Salīdzinot bērnu skaitu 2016.gada beigās ar, piemēram, bērnu skaitu  2012.gada sākumā 

var secināt, ka novadā ir pieaudzis bērnu skaits no 0 līdz 6 gadu vecumam (par 7 bērniem 

vairāk), taču bērnu skaits no 7 līdz 18 gadiem un līdz ar to arī kopējais bērnu skaits novadā 

ir būtiski samazinājies – no 1 408 bērniem 2012.gada sākumā līdz 1 222 bērniem 

2016.gada beigās, kas ir par 186 bērniem mazāk nekā pirms 5 gadiem. 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Dagdas novadā 2016.gada beigās ir sekojošs: 

• latvieši – 4 934 jeb 62.2 % (uz 01.01.2016. – 5 101 jeb 62.3%); 

• krievi – 1 975 jeb 24.8 % (uz 01.01.2016. – 2 034 jeb 24.8%); 

• baltkrievi – 547 jeb 6.9 % (uz 01.01.2016. – 570 jeb 7.0%); 

• poļi – 262 jeb 3.3 % (uz 01.01.2016. – 274 jeb 3.3%); 

• pārējie – 220 jeb 2.8 % (uz 01.01.2016. – 215 jeb 2.6%). 
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1.5. attēls: Iedzīvotāju vecuma un 

dzimuma struktūra 2016.gada beigās
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Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības Dagdas novadā 

2016.gada beigās ir sekojošs: 

• Latvijas pilsonis – 7 249 jeb 91.3 % (uz 01.01.2015. – 7 486 jeb 

91.3%); 

• Latvijas nepilsonis – 569 jeb 7.2 % (uz 01.01.2015. – 587 jeb 7.2%); 

• pārējie -120 jeb 1.5 % (uz 01.01.2015. – 121 jeb 1.5%). 

 

 

1.3. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UN BEZDARBA RĀDĪTĀJI  

2016.gada sākumā Dagdas novadā iedzīvotāju skaits darbspējas vecuma sastāda  

5 364, bet 2016.gada beigās – 5 217. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir personas, kuras 

piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai – gan 

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

2016.gada sākumā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem Dagdas 

novadā reģistrēti 936 nodokļu maksātāji t.sk. 199 pašnodarbinātās personas.  

 

1.4 tabula: Dagdas novadā reģistrēto nodokļu maksātāju skaits 

sadalījumā pēc uzņēmējdarbības formas  (VID dati) 

 

Nr. Uzņēmējdarbības forma Uz 

01.01.2016. 

Uz 

01.01.2017. 

Izmaiņas 

2016.gadā 

Reģistrēti 

2016.gadā 

1. Budžeta iestāde 13 13 0 0 

2. Individuālais komersants 34 35 +1 1 

3. Individuālais uzņēmums 15 13 -2 0 

4. Sabiedriska vai reliģiska 

organizācija 

62 62 0 0 

5. Kooperatīvā sabiedrība 7 6 -1 0 

6. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību (SIA) 

102 104 +2 7 

7. Zemnieku saimniecība 185 177 -8 1 

8. Fiziska pers./Saimnieciskās 

darbības veicējs 

518 530 +12 77 

 KOPĀ: 936 940 +4 86 
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Vislielāko īpatsvaru reģistrēto nodokļu maksātāju sastāvā 2016.gada beigās veido 

fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji –  530 personas jeb 

56,4 % no reģistrēto nodokļu maksātāju skaita. Pēc fiziskām personām, kas reģistrējušās 

kā saimnieciskās darbības veicēji 2.vietā ierindojas zemnieku saimniecības – 177 jeb 18,8 

% , 3.vietā SIA – 104 jeb 11,1 %, 4.vietā sabiedriskās un reliģiskās organizācijas – 62 jeb 

6,6 % un 5.vietā Individuālie komersanti – 35 jeb 3,7 % no kopējo nodokļu maksātāju 

skaita.  

2016.gada laikā reģistrēti 86 jauni nodokļu maksātāji, t.sk. visvairāk – 77 

saimnieciskās darbības veicēji, 7 SIA, 1 individuālais komersants un 1 zemnieku 

saimniecība. Savukārt, pārskata gada laikā likvidēti jeb saimniecisko darbību izbeigušas 

65 fiziskās personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, 7 zemnieku 

saimniecības, 5 SIA, 1 kooperatīvā sabiedrība un 2 individuālie uzņēmumi. 

 

 

Saskaņā ar VID datiem novadā vidējais darba ņēmēju skaits pie Dagdas novadā 

reģistrētajiem darba devējiem, sadalījumā pēc saimnieciskās darbības statistiskās 

klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE 2.red) 2016.gadā sastāda 1 155 darba ņēmēji 

(viens darba ņēmējs vienlaikus var tikt nodarbināts pie vairākiem darba devējiem dažādās 

nozarēs), salīdzināšanai - 2015.gadā 1 158 darba ņēmēji. Darba ņēmēju skaitā iekļauti 

tikai nodarbinātie, kas strādā pie Dagdas novadā reģistrētajiem darba devējiem, tāpēc 
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1.6. attēls: Nodokļu maksātaju skaits un struktūra 

2016.gada beigās
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Kooperatīvā sabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Zemnieku saimniecība Fiziskā persona - saimnieciskās darbības veicējs



 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 

 

 

18 

faktiskais novadā nodarbināto skaits ir lielāks.  Savukārt, valsts pārvaldē un aizsardzībā 

iekļauti arī izglītības un kultūras iestāžu darbinieki, jo pašvaldības izglītības un kultūras 

iestādes reģistrētas kā novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrvienības. Papildus 

informācija – VID dati par reģistrēto darba ņēmēju skaitu apskatāma šī pārskata 

12.Pielikumā. 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem reģistrētā bezdarba 

līmenis Dagdas novadā 2016.gada beigās sastāda 16.7 %, kas ir augstāks nekā vidēji valstī 

– 6.5%,  Latgales statistiskajā reģionā – 13.5 % un blakus esošajā Krāslavas novadā – 

14.4 %, bet zemāks nekā Ludzas novadā – 19.1%, Rēzeknes novadā – 19.9%, Kārsavas 

novadā – 22.4% un Zilupes novadā – 23.1%. 

Salīdzinot ar 2016.gada janvāri, bezdarba līmenis Dagdas novadā 2016. gada laikā 

ir samazinājies par 0.3 %  no 17 % – 16.7 %. 

 

Samazinoties reģistrētā bezdarba līmenim, samazinās arī reģistrēto bezdarbnieku 

skaits. Saskaņā ar NVA datiem, 2014.gada sākumā novadā reģistrēti 999 bezdarbnieki, 

2015.gada sākumā  - 839, 2016.gada sākumā – 810, bet 2016. gada beigās – 778 

bezdarbnieki. 

 Saskaņā ar tabulā apkopoto informāciju gandrīz  48.6% no reģistrētajiem 

bezdarbniekiem ir vīrieši, bet 51.4% - sievietes. No kopējā bezdarbnieku skaita 475 ir 

ilgstošie bezdarbnieki, kas sastāda 61.1 % no kopējā bezdarbnieku skaita. Saskaņā ar 

NVA datiem Dagdas novadā reģistrēti 91 invalīdi – bezdarbnieki, 24 jaunieši vecumā no 

15-24 gadiem, ka arī 144 pirmspensijas vecuma personas. 
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1.5.tabula: Reģistrēto bezdarbnieku skaits un struktūra uz 01.01.2016.(NVA dati) 

 

Nr. Pilsēta, pagasts 
Bezdarbnieku 

skaits 
Sievietes Vīrieši 

t.sk. ilgstošie 

bezdarbnieki 

1. Dagda 152 78 74 92 

2. Andrupenes pagasts 125 60 65 80 

3. Andzeļu pagasts 73 38 35 54 

4. Asūnes pagasts 55 26 29 34 

5. Bērziņu pagasts 51 23 28 37 

6. Dagdas pagasts 90 40 50 51 

7. Ezernieku pagasts 55 32 23 36 

8. Konstantinovas pagasts 49 24 25 31 

9. Ķepovas pagasts 29 13 16 19 

10. Svariņu pagasts 46 30 16 34 

11. Šķaunes pagasts 85 38 47 47 

 Kopā : 810 402 408 515 

  

         Novadā reģistrētie bezdarbnieki pēc bezdarba ilguma uz 31.12.2016.: 

• līdz 6 mēnešiem – 208 personas; 

• no 6-12 mēnešiem – 95 personas; 

• no 1-3 gadiem – 194 personas; 

• 3 gadi un vairāk – 281 personas. 

                                    Kopā: 778 personas 

 

Pēc izglītības līmeņa novada bezdarbnieki sadalās sekojoši: 

• augstākā izglītība – 38 jeb 4.9%,  

• profesionālā izglītība – 448 jeb 57.6%,  

• vispārējā vidējā izglītība – 141 jeb 18.1%,  

• pamatizglītība – 133 jeb 17.1%,  

• zemāka par pamatizglītību – 18 jeb 2.3%.  

                   Kopā: 778 personas 
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2. NOVADA PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS  

 

2.1. VISPĀRĪGĀ  INFORMĀCIJA  

 

Pašvaldības nosaukums Dagdas novada pašvaldība 

Izveidošanas datums 01.07.2009. 

Nodokļa maksātāja reģ.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. VSPC “Dagda” 

  

Pārskata periods: 01.01.2016. – 31.12.2016. 

  

Domes sastāvs – 15 deputāti                  

(no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. ) 

Sandra Viškure – domes priekšsēdētāja 

 
Raitis Azins – domes priekšsēdētāja vietnieks 

 
Aivars Arnicāns, Olga Golube, Irēna Gžibovska, 

Aleksandrs Gžibovskis, Inese Plesņa, Viktors 

Krūmiņš, Maija Ļevkova, Raimonds Nipers,  Aivars 

Platacis,  Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Anatols 

Viškurs, Vladislavs Višņevskis. 

Pašvaldības izpilddirektors: Ivars Pauliņš 

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

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

Licence Nr.134, LR Zvērināta revidente                   

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

 

Dagdas novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju pārstāvībai ievēlēts lēmējorgāns 

15 pašvaldības deputātu sastāvā,  kas  pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

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

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

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

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

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

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

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

Dagdas novada sociālais dienests.  

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

reģistrētas kā nodokļu maksātāja struktūrvienības: Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības 

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

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

pagasta Tautas bibliotēka, Dagdas novada Tautas nams, „Pilsētsaimniecība”, Dagdas 

Tūrisma informācijas centrs un Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

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

Andrupenes pagasta pārvalde, Andzeļu pagasta pārvalde, Asūnes pagasta pārvalde, 

Bērziņu pagasta pārvalde, Ezernieku pagasta pārvalde, Konstantinovas pagasta pārvalde, 

Ķepovas pagasta pārvalde, Svariņu pagasta pārvalde, Šķaunes pagasta pārvalde. Pagastu 

pārvaldēm, kā nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrētas attiecīgā pagasta izglītības, 

kultūras un veselības aprūpes iestādes. Pagastu pārvalžu padotībā darbojas 8 izglītības 

iestādes – Andrupenes pamatskola, Andrupenes PII “Avotiņš”, Andzeļu pamatskola, 

Asūnes pamatskola, Ezernieku vidusskola, Ezernieku PII, Konstantinovas sākumskola un 

Šķaunes pamatskola. Visās pagastu pārvaldēs darbojas Tautas (saietu) nami (9), 

Bibliotēkas (9), veselības aprūpes pieejamībai Andrupenē, Asūnē, Konstantinovā un 

Šķaunē darbojas FAP (4), kā arī muzejs “Andrupenes lauku sēta”, Jaundomes muižas 

Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle (Ezernieku pagastā) un Vides izglītības centrs 

“Ķepa” (Ķepovas pagastā). Andrupenes, Andzeļu, Bērziņu un Šķaunes pagastos tiek 

uzturēti arī jauniešu un brīvā laika pavadīšanas centri, kuros aktīvi darbojas novadā 

reģistrētās biedrības, piesaistot papildus finansējumu dažādu projektu realizācijai un 

aktivitāšu dažādošanai. 



 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 

 

 

22 

Atsevišķu pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidotas 2 (divas) pašvaldības 

iestādes - Aleksandrovas internātpamatskola (Konstantinovas pagastā) un Veselības un 

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

Saskaņā ar pašvaldības datiem novada pašvaldībā uz 01.01.2016. reģistrēti 785 

darba ņēmēji, bet 2016.gada beigās – 779 darba ņēmēji, ieskaitot domes deputātus un 

pastāvīgo komisiju locekļus un darbiniekus, kuriem pašvaldībā nav pamatdarba vieta.  

 

                         2.1 tabula: Darbinieku skaits pašvaldības iestādēs  2016.gadā 

Nr. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības  Darbinieku 

skaits uz 

01.01.2016. 

Darbinieku 

skaits uz 

31.12.2016. 

1. Dagdas novada pašvaldība                              

(admin., struktūrvien., iestādes, deputāti, 

komisijas) t.sk.: 

301 296 

 1.1. novada pašvaldības administrācija, 

nodaļas un dienesti t.sk. bāriņtiesa un 

sociālais dienests 

78 77 

 1.2. PII "Saulīte" 37 37 

 1.3. Dagdas vidusskola 77 75 

 1.4. Dagdas Mūzikas un mākslas skola 14 14 

 1.5. Dagdas novada sporta skola 8 8 

 1.6. Dagdas Tautas nams 11 11 

 1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, Bērnu, 

Dagdas pagasta )  

8 8 

 1.8.Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu 

centrs 

6 6 

 1.9. Dagdas Tūrisma informācijas centrs 3 3 

 1.10. PI "Pilsētsaimniecība" 25 24 

2.  PI "VSCP "Dagda"" 80 83 

3. Aleksandrovas internātpamatskola 59 59 

4. Andrupenes pagasta pārvalde 63 60 
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5. Andzeļu pagasta pārvalde 41 41 

6. Asūnes pagasta pārvalde 55 53 

7. Bērziņu pagasta pārvalde 17 17 

8. Ezernieku pagasta pārvalde 69 69 

9. Konstantinovas pagasta pārvalde 32 32 

10. Ķepovas pagasta pārvalde 17 18 

11. Svariņu pagasta pārvalde 20 20 

12. Šķaunes pagasta pārvalde 31 31 

 Kopā: 785 779 
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3. NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

 

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas 

veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts 

budžeta dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, pašvaldības budžetā ieskaitāmām 

valsts un pašvaldību nodevām, soda naudām, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem, juridisko un fizisko 

personu brīvprātīgiem maksājumiem – dāvinājumiem un ziedojumiem un citiem 

ieņēmumiem. 

 Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā 

saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības 

prioritātēm. Ņemot vērā to, ka nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos resursus, par 

prioritāro kļūst līdzekļu sadale ar likumu uzlikto pašvaldības pamatfunkciju veikšanai un 

normatīvo aktu prasību izpildei. 

 Dagdas novada pašvaldības konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi 2016.gadā 

sastāda EUR 8 782 872, kas ir par 0,7 % mazāk kā apstiprinātais plāns (EUR 8 840 433 

un par 1,2 % mazāk kā tika iekasēts iepriekšējā 2015.gadā (EUR 8 895 464) . No 

kopējiem 2016.gada ieņēmumiem EUR 8 423 764  (95,9%) ir pamatbudžeta ieņēmumi, 

bet EUR 359 108 (4,1%) ir speciālā budžeta ieņēmumi. 

 Pašvaldības budžeta  kopējie  izdevumi  2016.gadā  sastāda   EUR 8 898 704. No 

tiem EUR 8 548 473  jeb 96 % bija pašvaldības pamatbudžeta izdevumi un EUR 350 231  

jeb 4 % pašvaldības speciālā budžeta izdevumi. Salīdzinājumā ar 2015.gadu (EUR 8 

602 461) šī gada izdevumi bija par 3 % lielāki, bet, salīdzinājumā ar 2014.gadu (EUR 8 

973 697) par 1 % mazāki. Lielākie izdevumi 2014 gadā ir saistīti ar vairāku apjomīgu 

investīciju projektu īstenošanu šajā laika periodā. 

 

 

3.1. PAŠVALDĪBAS  BUDŽETA IEŅĒMUMI  

 

 Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām un mājokļiem),  kā arī nenodokļu 

ieņēmumi, ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi, saņemtie valsts budžeta transferti un pašvaldību budžetu transferti. 

 2016.gadā Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti kopsummā EUR 

8 423 764, kas ir par 0,7 % mazāk kā apstiprinātais gada plāns (EUR 8 480 890) un par 

1,6% mazāk kā tika saņemts 2015.gadā (EUR 8 560 463). 
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 No kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem 31 % , jeb 2 613 327 euro 

veido nodokļu ieņēmumi,  1,4 %, jeb  114 595 euro veido nenodokļu ieņēmumi, 8,1 %, 

jeb 679 759 euro veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 57,9 

%, jeb 4 877 732 euro veido saņemtie valsts budžeta transferti un 1,6 %, jeb 138 351 euro 

veido saņemtie pašvaldību budžetu transferti. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gada pamatbudžetā veidoja 25,9% no 

kopējiem ieņēmumiem un sastādīja 2 181 409 euro, kas pilnībā sakrīt ar budžeta plānu 

(2 181 409 euro), jo faktiskā neizpilde, saskaņa ar valsts garantijām tika kompensēta no 

valsts budžeta. Salīdzinājumā ar 2015.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi 

palielinājušies par  0,5 %. 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 2016.gada pamatbudžetā saņemts 431 918 euro 

apmērā, kas ir par 1,1 % mazāk kā gada plāns (436 554 euro). Šī nodokļa īpatsvars 

kopējos ieņēmumos veido 5,1 % un salīdzinājumā ar 2015gadu ( 390 727 euro), šī 

nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 10,5 %.  Nodokļu likmes, saskaņā ar likumdošanu 

2016.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 394 220 euro , jeb 91,3% 

no kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Gada plāns (398 204 euro) šajā 

pozīcijā ir izpildījies par 99 %, bet sākotnējais gada plāns (378 985 euro ) pārpildījies par 

4 %. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļa maksājumos par zemi saņemts par 10% 

vairāk. 

 No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem 2016.gadā, nodokļa 

maksājumi par ēkām un būvēm sastāda tikai 4 %, jeb 17 760 euro. Gada plāns ir 

izpildījies par 97,8  % un kas ir par 9 % vairāk ne kā bija saņemts 2015.gadā (16 178 

euro). Nodokļa maksājumi par mājokļiem 2016.gadā sastādīja 19 938 euro, jeb 4,6 % no 

kopējiem nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi bija par 8 % lielāki 

ne kā 2015.gadā (18 371 euro ). 

 Vislielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji novadā ir SIA 

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

meži”, SIA “Brīvība” , SIA “PATA” un SIA “Beverīnas īpašumi”, kuru kopējā nodoklī 

iemaksātā summa budžetā 2016.gadā ir 71 623 EUR , jeb 16,6 % no visa iekasētā 

nodokļa. Starp lielākajiem parādniekiem 2016.gadā bija SIA “Šķaunes bekons”, SIA 

“Experience”, SIA “Santel Finance” , SIA “Passiv House Baltic” . 

 Nenodokļu ieņēmumi  pašvaldības budžetā 2016.gadā sastādīja 114 595 euro, kas 

veido tikai 1,4 % no kopējiem gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Plāns tika izpildīts par 

99,3% un salīdzinājumā ar 2015.gada ieņēmumiem (127 886 euro ) šie ieņēmumi 

samazinājušies par  10 %. Nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā sastāv no  valsts nodevām 

(6 233 euro), pašvaldību nodevām (1 070 euro), naudas sodiem un sankcijām (2 334 

euro) ,pārējiem nenodokļu ieņēmumiem (59 634 euro) kā arī ieņēmumiem no pašvaldības 

īpašumu pārdošanas ( 38 214 euro ).  
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 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  2016.gadā tika saņemti 679 759 euro 

apmērā, kas sastāda 8,1 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un gada plāns 

(685 199 euro) ir izpildījies par 99,2 %. Salīdzinājumā ar 2015.gadu (699 350 euro) šis 

ieņēmumu veids ir samazinājies par 2,8%. Lielākie ieņēmumi sadaļā maksas pakalpojumi 

veido : maksa par izglītības pakalpojumiem 91 525 euro, jeb 13 % no visiem maksas 

pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri 77 047 euro, jeb 11 % no kopējiem maksas 

pakalpojumiem, ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem ārstniecības 

pakalpojumiem 221 763 euro , jeb 33 % 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 –125 818 euro, jeb nepilni 18,5 

% no visiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem novadā. Jāpiezīmē, ka 

galvenie šī ieņēmuma veida iekasētāji un pakalpojuma sniedzēji ir novada pagastu 

pārvaldes, jo Dagdas pilsētā galvenos komunālos pakalpojumus (centralizētā 

siltumapgāde, ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju 

apsaimniekošana) sniedz izveidotā pašvaldības SIA “Dagdas komunālā saimniecība”, kas 

arī iekasē maksu par šiem pakalpojumiem. 

 Valsts budžeta transferti  ir lielākā Dagdas novada pašvaldības ieņēmumu sadaļa 

un sastāda 4 877 732 euro, jeb 58 % no kopējiem 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Šī sadaļa ir izpildījusies par 99,1 % no plānotā (4 923 925 euro) un salīdzinājumā ar 

2015.gadu (5 040 740 euro) ir par 3 % mazāki. Valsts budžeta transfertus veido: 1) 

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem,  tā saucamās 

mērķdotācijas ( 2 618 177 euro), jeb 54 % no visiem valsts budžeta transfertiem, kur 

vislielāko īpatsvaru (1 778 267 euro) sastāda valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko 

darbinieku atlīdzībai. 2) Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem . 2016.gadā šī summa,ir 

1 977 euro, jeb 0,04 % no kopējiem Valsts budžeta transfertiem. Šajā gadā ne kādi lieli 

investīciju projekti netika realizēti. 3) Saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 2016.gadā sastādīja    2 255 978 euro , jeb 46 % no kopējiem v/b 

transfertiem, plāns (2 302 263 euro) tika izpildīts par  98%. Jāpiezīmē , ka  pašvaldība 

saņēma dotāciju no PFIF  par 46 285 euro mazāku ne kā bija plānots saņemt 2016.gadā. 

4) Pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 2016.gadā bija tikai 1 600 euro, 

jeb 0.04 % no kopējiem v/b transfertiem un izpildījās par 100%. Jāpiezīmē, ka 

iepriekšējos gados galveno ieņēmumu lomu šeit veidoja papildus dotācija pašvaldībām, 

ar zemākiem ieņēmumiem, (2015.g. līdz 99% izlīdzināšanas  robežai 192 011 euro), 

saskaņā ar spēka esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Bet tā kā ar 2016.gadu 

stājās spēkā jaunais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, tad šāda veida dotācija 

vairāk nepastāv 

 Pašvaldību budžetu transferti  2016.gadā saņemti 138 351 euro apmērā un tie 

sastāda 1,6 % no kopējiem ieņēmumiem. Šajā gadā saņemto ieņēmumu apjoms ir par 6% 

lielāks, ne kā tika saņemts 2015.gadā (130 372 euro). Šos ieņēmums veido ieņēmumi par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējo norēķinu veidā ar citām 
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pašvaldībām un sociālo pakalpojumu iestāžu (VSPC “Dagda”) sniegtajiem 

pakalpojumiem savstarpējo  norēķinu veidā ar citām pašvaldībām. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā sastāda 359 108 euro  apmērā, kas sastāda 

4,1 % no pašvaldības budžeta kopējiem ieņēmumiem, izpilde no plānotā apjoma bija 99,9 

% un tie bija par 7,2 % lielāki nekā 2015.gadā (335 001 euro ). Tas izskaidrojams ar to, 

ka 2016. gadā nedaudz palielinājās valsts budžeta finansējuma apjoms pašvaldības 

autoceļu tīkla uzturēšanai. Ja 2015.gadā tie bija 326 790 euro,, tad 2015.gadā tie sastādīja 

jau 352 543 euro, jeb pieauga vairāk par 7 %. 

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

saņemtie valsts budžeta transferti pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanai. Un tikai nepilni 

2 % ieņēmumu sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi, jeb 6 565 euro. 

 

 

3.2 PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI  

  

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā sastādīja 8 548 473 euro un 

budžeta plāns ir izpildījies par 98 %. Lielāko budžeta izdevumu īpatsvaru atbilstoši 

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

darba devēja VSAO iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 5 585 745 euro, kas 

sastāda 65 % no visiem pamatbudžeta izdevumiem, plāns ir izpildījies par 99 % un 

salīdzinājumā ar 2015.gadu (5 510 346 euro) šie izdevumi ir palielinājušies par 1 %. 

Jāpiezīmē, ka Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs pastāvīgi tiek nodarbināti vairāk 

kā 700 darbinieki. Otrā lielāka izdevumu sadaļa ir preces un pakalpojumi 1 831 393 euro, 

kas sastāda 21 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, gada plāns ir izpildījies par 96 

% un salīdzinājumā ar 2015.gadu (1 769 559 euro) šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies 

par 3 %. Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai 603 415 

euro, jeb 7 % no kopējiem izdevumiem un gada plāns ir izpildījies par 98 %, 

salīdzinājumā ar 2015.gadu (467 825 euro), šī izdevumu sadaļa ir palielinājusies par 29 

%. Tas izskaidrojams ar to, ka 2016 gadā tika uzsākta pašvaldības projekta “Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles būvniecība” realizācija par kopējo summu ap 487 000 euro. Kā 

ceturtā lielākā 2016.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem 

pabalstiem 415 786 euro, kas sastāda 4,8 % no kopējiem budžeta izdevumiem, un plāns 

tika izpildīts par 98 %. Salīdzinot ar 2015.gadu (362 259 euro) šie izdevumi ir 

palielinājušies par 15 %. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2016.gadā  nedaudz palielinājās to 

bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF 

līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja bezdarbnieku stipendijās 2015.gadā tika izmaksāti 

46 553 euro, tad 2016.gadā izmaksāti jau 93 738 euro , kas ir 2 reizes vairāk. 
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3.3. attēls: Dagdas novada pašvaldības budžeta 

izdevumi pēc ekonomiskajam kategorijām  2016.gadā.  

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Subs., dot. Un soc.pabalsti

Pamatkapitāla veidošana

Atlīdzība
Preces un

pakalpojumi
Subs., dot. Un
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3.4. attēls: Dagdas novada pašvaldības budžeta 

izdevumi pēc ekonomiskajam kategorijām                          

2015.-2017.gadā.  
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 Ja vērtē pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, 

tad kā katru gadu, arī 2016.gadā vislielākos izdevumus sastāda izdevumi izglītībai. 

 Izglītība.  Izdevumi izglītībai 2015.gadā bija 4 107 951 euro, jeb 48 % no 

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

ar 2015.gadu (3 742 994 euro) izdevumi ir palielinājušies par 9,7%. Izdevumu pieaugums 

izskaidrojams ar to, ka ar 2016.gada 1.septembri tika palielināts atalgojums 

pedagoģiskajiem darbiniekiem, ka arī tika uzsākta pašvaldības projekta  “Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles būvniecība” realizācija. 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, Muzikas un mākslas skola, tā pat 

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 pēdējos 8 gados pašvaldības teritorijā netika slēgta, vai likvidēta ne viena 

izglītības iestāde, gluži pretēji 2014.gadā tika izveidota jauna izglītības iestāde – Dagdas 

Sporta skola.. Tā pat 2014.gadā divas izglītības iestādes Dagdas Mūzikas skola un Dagdas 

Mākslas skola tika apvienotas vienā izglītības iestādē – Dagdas Mūzikas un mākslas 

skola. 

 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ir otrā lielākā izdevumu sadaļa. Izdevumi 

2016.gadā bija 1 032 234 euro apmērā, jeb 12 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Gada plāns ir izpildījies par 97%. Salīdzinot ar 2015.gadu (1 119 884 euro) izdevumi ir 

samazinājušies par 8 % un tas ir izskaidrojams ar to faktu, ka šajā izdevumu sadaļā 

2015.gadā tika atspoguļoti izdevumi, saistīti ar pašvaldībai nepieciešamā autotransporta 

(3 jaunu mikroautobusu un 1 vieglo pasažieru automašīnu) iegādi, par kopējo summu ap 

195 000 euro. Tā pat 2015.gadā tika uzsākta katlu mājas Mičurina ielā 12A, Dagdā 

rekonstrukcija . Šiem mērķiem pašvaldība bija spiesta ņemt aizņēmumus Valsts kasē. Šīs 

katlu mājas rekonstrukcija tika pabeigta 2016.gadā.  

 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. 

  Vispārējie valdības dienesti – šajā izdevumu sadaļā tiek atspoguļoti visi 

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

kredītu procentu maksājumi. Pašvaldībā darbojas Dagdas novada pašvaldības 

administrācija, kurā funkcionē pārvalde, juridiskā nodaļa, kanceleja, dzimtsarakstu 

nodaļa un tehniskā daļa. Vēl pašvaldībā darbojas 9 pagastu pārvaldes (Andrupenes, 

Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes). 

Kopējie izdevumi Valsts pārvaldei 2016.gadā sastādīja 947 077 euro, jeb 11 % no 
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kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un tā ir trešā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldībā. 

Budžeta plāns ir izpildījies par 96 % un salīdzinājumā ar 2015.gadu (945 624 euro) šie 

izdevumi praktiski nav mainījušies  

 Veselība  ir ceturtā lielākā izdevumu sadaļā  novadā un tā sastāda 910 910 euro , 

kas ir 10,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 97 % un 

salīdzinājumā ar 2015.gadu (879 505 euro) šie izdevumi ir palielinājušies par 3,5 %.  

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 2016.gadā bija 857 735 euro. Šī iestāde nodrošina sociāla rakstura 

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

pakalpojumus iedzīvotājiem. 

 Atpūta, kultūra un reliģija ir piektā lielākā izdevumu sadaļa pašvaldības 

pamatbudžetā un 2016.gadā izdevumi sastādīja 699 132 euro , jeb 8,2 % no kopējiem 

izdevumiem. Plāns tika izpildīts par 97% un salīdzinājumā ar 2015.gadu (709 231 euro) 

šie izdevumi ir samazinājušies par 1,3 % Jāpiezīmē, ka Dagdas novada pašvaldībā 

darbojas 10 kultūras nami un 12 bibliotēkas, tā pat pie kultūras namiem darbojas virkne 

pašdarbības kolektīvu. Dagdas pilsētā darbojas arī Jauniešu iniciatīvu centrs.  

 Sociālā aizsardzība – izdevumi šajā sadaļā sastādīja 654 095 euro , jeb 7,7 % no 

kopējiem 2016.gada pamatbudžeta izdevumiem. Plāns ir izpildījies par 97 % un salīdzinot 

ar 2015 .gadu (593 356 euro) izdevumi ir palielinājušies par 10 % un tam galvenais 

izskaidrojums ir tas, ka 2016.gadā  palielinājās to bezdarbnieku skaits, kas tika iesaistīti 

algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ESF līdzfinansētā projekta ietvaros. Ja 

bezdarbnieku stipendijās 2015.gadā tika izmaksāti 46 553 euro, tad 2016.gadā izmaksāti 

jau 93 738 euro , kas ir 2 reizes vairāk. Pārējiem sociālajiem pabalstiem 2016.gadā 

pašvaldībā tika izmaksāti 322 048 euro, jeb par 8 % vairāk ne kā 2015.gadā  (297 802 

euro). Savstarpējiem norēķiniem par novada iedzīvotajiem, kas izmanto citu pašvaldību 

sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 2016.gadā tika izlietoti 15 013 euro. 

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

robežās no 0,4 % līdz 0,98 %. Sadaļa Sabiedriskā kārtība un drošība  ietver sevī 

izdevumus saistītus ar bāriņtiesas uzturēšanu un 2016.gadā sastādīja  87 871 euro  , jeb 

0,98 % no kopējiem izdevumiem, sadaļa Ekonomiskā darbība  ietver sevī izdevumus 

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

izdevumi 2016.gadā bija  86 342 euro, jeb 0,96%. Salīdzinājumā ar 2015.gadu (83 351 

euro) šie izdevumi palielinājās par 3,6 %.  Izdevumu sadaļā Vides aizsardzība   2016.gada 

izdevumi bija 22 861 euro  , jeb 0, 25 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un 

salīdzinot ar 2015.gadu (33 203 euro) šie izdevumi ir samazinājušies par 31 %. 
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3.5. attēls: Dagdas novada pašvaldības izdevumu struktūra 

pa funkcionālajām kategorijām 

 

 

 Lai varētu nodrošināt visus 2016.gada izdevumus, konkrētiem mērķiem tika ņemti 

vairāki aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu 430 034 euro un gada laikā tika 

atgriezti iepriekš ņemtie aizņēmumi par kopējo summu 444 285 euro. Par to sīkāk 

atspoguļots sadaļā “Pašvaldības saistības” Līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2016.gada 

sākumā bija  392 231 euro, bet līdzekļu atlikums gada beigās sastādīja 245 273 euro. 

Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā sastādīja 350 231 euro, kas ir 4 % no 

kopējiem Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumiem. Plāns (366 277 euro) ir 

izpildījies par 95,6 % un salīdzinājumā ar 2015.gadu (400 546 euro ) speciālā budžeta 

izdevumi ir samazinājušies par 12,6 %. Ņemot vērā to, ka speciālajā budžetā galveno 

īpatsvaru, jeb 96 %  veido izdevumi pašvaldības pārziņā esošā autoceļu tīkla uzturēšanai 

un ar to saistītiem pasākumiem, tad minētais līdzekļu samazinājums ir izskaidrojams ar 

to, ka 2015.gadā tika ņemts aizņēmums Valsts kasē 50 000 euro apmērā pašvaldības 

autoceļa Konstantinova – Zariņi brauktuves virsmas apstrādei ar pret putekļu segumu 

Konstantinovas ciemā. Kaut gan valsts budžeta finansējums (mērķdotacija) pašvaldības 

autoceļu tīkla uzturēšanai 2016.gadā sastādīja 352 543 euro, kas ir par 7,9 % vairāk ne kā 

2015.gadā (326 790 euro). 

 Vērtējot speciālā budžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, tad 

vislielāko īpatsvaru veido izdevumi par pakalpojumiem un precēm –275 668 euro , jeb 
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78,7 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem, plāns (287 935 euro ) ir izpildījies par 

95,7 % . Otrā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi atlīdzībai 41 869 euro, jeb 12 % no 

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

līdzekļiem tiek maksāts 1 ceļu inženierim un daļēji vairākiem ceļu strādniekiem. 

Izdevumi pamatkapitāla veidošanai 32 694 euro, jeb 9 % no visiem speciālā budžeta 

izdevumiem.  

 Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda 

izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 337 749 euro, jeb 96 % no visiem 

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

izdevumi, saistītie ar autoceļu tīkla uzturēšanu pašvaldībā. Šajā sadaļā gada plāns ir 

izpildījies par 95 %. 

 Autoceļu fonda finansējuma sadalījums pa pašvaldības teritoriālajām vienībām 

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

domē apstiprinātajiem autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma noteikumiem. 

 Līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2016.gada sākumā bija  26 439 euro un 

līdzekļu atlikums gada beigās sastādīja  32 636 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 

 

 

34 

 

4. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā 

valsts budžeta likumā paredzētajiem mērķiem, kopējā pieļaujamā palielinājuma apmērā 

saskaņā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 “Par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”. 

 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).  

 Dagdas novada pašvaldības kopējais saistību apjoms uz 2016.gada beigām sastāda 

EUR 3 790 009.  No kopējām saistībām, aizņēmumi sastāda  EUR 3 724 705 jeb 98%, 

bet galvojumi EUR 65 304  jeb 2%. Dagdas novada pašvaldības saistību apmērs budžetā 

2016.gada sākumā sastāda 8,26 %, bet 2016. gada beigās  – 8,14 %.  

 

4.1. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI  

 

Uz 2016.gada 1.janvāri Dagdas novada pašvaldībai jānodrošina iepriekšējos gados 

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

2015.gadā, par kopējo atlikušo summu EUR 2 848 515.  

2016.gada laikā pašvaldība ar Valsts kasi ir noslēgusi 4 līgumus par aizņēmumu 

ņemšanu dažādu prioritāru projektu realizācijai  par kopējo summu EUR 638 400, no 

kuriem aizvadītajā – 2016. gadā izlietoti EUR 262 975,-.  

 

                 4.1. tabula: Pašvaldības noslēgtie aizdevuma līgumi 2016.gadā, EUR 

 

Nr. 

 

Aizdevuma izlietošanas mērķis 

Līguma 

nosl.datums 

– atmaksas 

termiņš 

Līguma 

summa 

2016.gadā 

saņemtā 

summa 

1. Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

iegāde  

29.04.2016.                      

līdz 

20.12.2025. 

 

30 000 

 

30 000 
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2. Projekta „Dagdas pilsētas izglītības 

iestāžu sakārtošana-iekštelpu 

remonts” īstenošana 

06.07.2016.            

līdz 

20.06.2021. 

 

55 600 

 

55 383 

3. Projekta ”Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles būvniecība” īstenošana 

21.07.2016.            

līdz 

20.07.2036. 

 

487 000 

 

111 792 

 

4. 

Projekta” Andrupenes pamatskolas 

sporta zāles iekštelpu remonts un 

Ezernieku pagasta PII rotaļu laukuma 

izveide” īstenošana 

02.09.2016.            

līdz 

20.08.2021. 

 

65 800 

 

65 800 

 

KOPĀ:  

 

638 400 

 

262 975 

 Visi iepriekš minētie projekti, kuru vajadzībām tika ņemti aizņēmumi, 2016.gada 

laikā  tika veiksmīgi realizēti, izņemot izglītības iestāžu investīciju projekta “Ezernieku 

vidusskolas sporta zāles būvniecība” īstenošanu, kuru jau sākotnēji tika plānots pabeigt 

nākošajā, 2017.gadā.  2016.gadā  papildus  saņemti  un  izlietoti  aizdevuma  līdzekļi  

EUR 167 059,- apmērā saskaņā ar 2015.gadā noslēgto Aizdevuma līgumu katlumājas  

Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcijas pabeigšanai. 

Uz pārskata gada beigām – 31.12.2016. (vai 01.01.2017.), Dagdas novada 

pašvaldības neatmaksāto aizņēmumu atlikums ir samazinājies par EUR 16 931 un sastāda 

EUR 2 831 584, jo 2016.gadā saņemti aizdevumi EUR 430 034 , bet atmaksāti aizdevumi 

EUR 446 965 apmērā. Izdevumi aizdevumu procentu un apkalpošanas maksas apmaksai 

sastāda EUR 12 814, kas ir par EUR 5 260 mazāk nekā 2015.gadā (EUR 18 074), jo 

samazinās aizdevumu procenti arī iepriekšējos gados noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem. 

2016.gadā beidzies atmaksas termiņš trīs 2011.gadā noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem 

ar Valsts kasi un vienam līgumam, kas noslēgts 2007.gadā ar Vides investīciju fondu.  
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4.1. attēls: Dagdas novada pašvaldības aizņēmumu 
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Pēc aizņēmuma izlietošanas mērķa un atlikušās summas uz 31.12.2016. visvairāk 

aizņēmumu izlietoti ūdenssaimniecības sakārtošanai Dagdas pilsētā un pagastos – 8 

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

aizdevumiem, ieskaitot SIA “Dagdas komunālās saimniecības” pamatkapitāla 

palielināšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai (līdzfinansējuma nodrošināšanai). 

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

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

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

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

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

iegādei skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai (7 līgumi); EUR 291 661 jeb 10 % autoceļu 

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

pieejamības  nodrošināšanai – rentgena iekārtas iegādei pašvaldības iestādei VSPC 

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

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem, to summām un 

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

par pašvaldības aizņēmumiem 2016.gadā, EUR” uz 6 lpp. 
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struktūra pēc izlietošanas mērķa un atlikušās 

summas 2016.gada beigās
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4.2. PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI 

2016.  gadā   Dagdas  novada  pašvaldība  nav  sniegusi  jaunus  galvojumus. 

2004.- 2014. gadā pašvaldība sniegusi 2 galvojumus SIA "Dagdas komunālā 

saimniecība" ūdenssaimniecības projekta realizācijas nodrošināšanai par kopējo summu 

EUR 282 090,-  un 15 galvojumus  fiziskām personām studiju aizdevumu saņemšanai par 

kopējo summu EUR 30 515, kas kopā sastāda EUR 312 605. 

Uz 2016.gada 1.janvāri pašvaldības galvotās aizņēmuma summas atlikums 

sastāda EUR 59 966, bet pārskata gada beigās (31.12.2016.) – EUR 43 561, kas ir par 

EUR 16 405 mazāk nekā gada sākumā.  

 

Galvotās aizņēmuma summas samazinājums saistīts ar to, ka 2016.gadā SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” atmaksāja 2009.gadā saņemto aizdevumu 

ūdenssaimniecības projekta realizācijai EUR 11 016 apmērā saskaņā ar aizdevuma 

atmaksas grafiku, bet fiziskās personas atmaksājušas studiju aizdevumus par kopējo 

summu EUR 5 389 t.sk. dzēsušas studiju aizdevumus pirms termiņa. 

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem Galvojumu līgumiem, to summām un 

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

par pašvaldības galvojumiem 2016.gadā, EUR ” uz 2 lpp. 
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5. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 

 

Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot 

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

ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

5.1. LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU  KAPITĀLĀ  

Dagdas novada pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētājs pašvaldības SIA 

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

siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus Dagdas pilsētā un 

ūdensapgādes pakalpojumus Dagdas pagastā, kā arī sniedz citus pakalpojumus -

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

skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana u.c. pakalpojumus.  

Pārskata gadu SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar EUR 9 298 

peļņu, bet iepriekšējo, 2015.gadu - ar zaudējumiem EUR 19 873 apmērā. 

 Uz 2016.gada sākumu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pašu kapitāls 

sastādīja EUR 654 134. Kapitālsabiedrības darbības attīstībai, pašvaldība 2016.gadā ir 

veikusi ieguldījumu pamatkapitālā EUR 8 000,- apmērā, kas izlietots auto-pacēlāja 

iegādei ar mērķi uzlabot dzīvojamo māju apsaimniekošanas efektivitāti. 

Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā pārskata gada beigās pašvaldības 

ilgtermiņa finanšu ieguldījumi jeb līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrības kapitālā ir 

palielinājusies par EUR  27 312, ko sastāda pārskata gada peļņa – EUR 9298, ieguldījums 

pamatkapitalā – EUR 8 000 un  pārvērtēšanā papildus iekļautās atliktā nodokļa saistības 

EUR 10 014 apmērā. Līdz ar to uz pārskata gada beigām Dagdas novada pašvaldības 

ilgtermiņa ieguldījumi SIA "Dagdas komunālā saimniecība" kapitālā sastāda EUR 

681 446, ar pašvaldības līdzdalību - 100 %.  

                   5.1. tabula: Pašvaldības līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2015. 

Pārvērtēts

2015.gadā 
Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2015. 

Pārvērtēts

2016.gadā 
Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2016. 

SIA “Dagdas 

komunālā 

saimniecība”, 
Reģ.Nr.45903000289 

 

 

674 007 

 

- 19 873 

 

654 134 

 

27 312 

 

681 446 

Informācija par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbību 2016.gadā 

apkopota šī pārskata 9.nodaļā. 
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5.2. LĪDZDALĪBA PĀRĒ JO KAPITĀLSABIEDRĪBU  KAPITĀLĀ  

Dagdas novada pašvaldībai pieder 27 kapitāla daļas SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk tekstā - SIA 

“AADSO”). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – EUR 860, Dagdas novada 

pašvaldības kapitāla daļu kopējā nominālvērtība – EUR 23 220, kas sastāda 4.91 % no 

SIA “AADSO” pamatkapitāla.  

Kapitālsabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu 

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

pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu 

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

sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību kopīgu kapitālsabiedrību, ir 

izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas 

problēmām Dienvidlatgales reģionā. 

2016.gadā SIA “AADSO” peļņa sastādīja EUR 97 159, bet 2015.gadā – EUR 

289 628. Saskaņā ar dalībnieku kopsapulces 08.04.2016. lēmumu Nr.2016/01, 

sabiedrības 2015.gada peļņa 50 % apmērā jeb EUR 144 814 apmērā pirms nodokļu 

nomaksas tika sadalīta dividendēs dalībniekiem proporcionāli piederošo kapitāla daļu 

nominālvērtībai  t.sk.  Dagdas  novada pašvaldībai – EUR 7 110.37  (dividendes saņemtas 

2016.gadā). Savukārt no 2016.gada SIA “AADSO” peļņas Dagdas novada pašvaldībai 

piešķirtas dividendes EUR 2 385.25, kas saņemtas 2017.gadā. 

2016.gadā pašvaldība nav veikusi ieguldījumus sabiedrības pamatkapitāla 

palielināšanai un arī turpmākajos gados šādi izdevumi netiek plānoti. 

 

                         5.2. tabula:  Pašvaldības līdzdalība pārējo kapitālsabiedrību kapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2015. 

 

Pārvērtēts 

2015.gadā 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2015. 

 

Pārvērtēts 

2016.gadā 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2016. 

 

SIA “AADSO”*1, 
Reģ.Nr.41503029988 

 

23 220 

 

- 

 

23 220 

 

- 

 

23 220 

*1 – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 
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6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NOVĒRTĒJUMS 

Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas pašvaldības 

īpašumā vai lietošanā Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, 

ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un uzņēmumus, kas nodrošina iedzīvotāju 

tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus - pārvaldes iestādes, sociālās un 

veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un citas iestādes. To īpašuma daļu, kas nav 

nepieciešama iepriekš minētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā 

kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā 

kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. noteiktās pašvaldību funkcijas. 

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

bilancē samazinājusies par EUR 646 835 un uz 31.12.2016.  sastāda  EUR 16 069 027  

(uz 01.01.2016. – EUR 16 715 862), savukārt, nekustama īpašuma - zemes, ēku un būvju 

vērtība ir palielinājusies par EUR 88 943.  

6.1.tabula: Pašvaldības pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 2016.gadā 

 

Nr. Pamatlīdzekļi Uz 

01.01.2016. 

Uz 

31.12.2016. 

Izmaiņas 

2016.gadā 

1. Zeme, ēkas, būves 22 122 083 22 211 026 +88 943 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 227 781 226 536 -1 245 

3. Pārējie pamatlīdzekļi 3 364 507 3 490 075 +125 568 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 

30 179 348 868 +318 689 

5. Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības nekustamie īpašumi 

555 195 490 674 -64 521 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 80 808 83 084 +2 276 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

337 9 400 +9 063 

8. Pamatlīdzekļu uzkrātais 

nolietojums (-) 

(- 9 665 028) (- 10 790 636) (1 125 608) 

  

Pamatlīdzekļi kopā: 

 

16 715 862 

 

16 069 027 

 

-646 835 

 

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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Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības posteņa vērtība pārskata 

gadā ir palielinājusies par EUR 318 689 un uz 31.12.2016. sastāda EUR 348 868 t.sk.:  

katlumājas Mičurina ielā 12A, Dagdā rekonstrukcija - EUR 201 620; Ezernieku sporta 

zāles būvniecība – EUR 147 248. 

Katlumājas Mičurina ielā 12A, Dagdā, rekonstrukcija tika uzsākta 2015.gadā. 

Rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastāda  EUR 201 620, rekonstrukcijas darbi ir veikti 

pilna apjomā – demontēti vecie apkures katli un uzstādīti 2 jauni apkures katli un iekārtas, 

kā arī papildus dūmvads. Pašvaldība ir veikusi norēķinus par izpildītajiem darbiem pilnā 

apjomā, taču objekts nav nodots ekspluatācijā, jo darbu izpildes laikā  veikta tehniskā 

projekta ekspertīze un atbilstoši ekspertīzes slēdzienam tiek gatavoti labojumi tehniskajā 

projektā. Objektu plānots nodot ekspluatācija 2017.gadā. 

Informācija par pašvaldības ēkām:  

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

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

lietu izgatavošanu) nav reģistrēti zemesgrāmatā. 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 361 ēkas (2015.gadā - 358 ēkas) t.sk. 

146 dzīvokļi,173 nedzīvojamās ēkas, 27 dzīvojamās ēkas, 15 pārējie nekustamie īpašumi  

no kurām tikai 208 ēkām jeb 57,6 % ēku ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā 

t.sk. 2016.gadā  zemesgrāmatā reģistrētas 9 ēkas – 4 dzīvokļi un 5 nedzīvojamās ēkas. 

6.2.tabula: Ēku skaits pašvaldības bilancē 2016.gadā 

 

Nr. 

 

Ēkas veids 

Iekļauts 

bilancē                

(skaits, gab.) 

Reģistrēts 

Zemesgrāmatā 

(skaits) 

t.sk. reģistrēts 

2016.gadā 

(skaits) 

1. Dzīvoklis 146 37 4 

2. Dzīvojamā ēka 27 23 0 

3. Nedzīvojamā ēka 173 138 5 

4. Pārējais nekustamais 

īpašums 

15 10 0 

 KOPĀ: 361 208 9 

Veicot salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības ēkām 

konstatētas nesakritības ar grāmatvedības uzskaites datiem 208 gadījumos: 52 gadījumos 

ēkas privatizētas, bet nav noformētas zemesgrāmatā, 3 gadījumos ēkas privatizētas un 

īpašnieki ir noformējuši Zemesgrāmatu uz sava vārda, 48 gadījumos veidojas 

nesakritības, jo nav privatizētas palīgēkas, 5 gadījumos ēkas ir  nopirktas, bet nav 

registrētas Zemesgrāmatā, 46 gadījumos nav privatizētas koplietošanas telpas, ko VZD 

uzrāda ka pašvaldības īpašumu, 1 gadījumā būve nojaukta, bet izmaiņas uz 01.10.2016. 

nav reģistrētas Kadastra reģistrā, 53 gadījumos ēkas ir pagastu pārvalžu bilancē, bet nav 
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iekļautas Kadastra reģistra datos, jo dzīvokļi uzrādīti kā daudzdzīvokļu mājas, neizdalot 

atsevišķos dzīvokļa īpašumos vai arī nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija 

zemesgrāmatā. 

Saistībā ar konstatētajām nesakritībām 2017.gadā tiks apzinātas personas, kas nav 

līdz galam sakārtojušas savas īpašumtiesības Zemesgrāmatā, aicinot to izdarīt tuvākajā 

laikā, citos gadījumos tiks prasīti paskaidrojumi no VZD un precizēti  kadastra reģistra 

dati. 

Informācija par pašvaldības zemi:  

Uz 31.12.2016. pēc grāmatvedības uzskaites datiem pašvaldības 2 768 zemes 

vienību kopplatība sastāda 7 384,0728 ha (31.12.2015. – 7 419,0098 ha), bet pēc NĪVKIS 

sniegtās informācijas – 7 390,7356 ha. 

 Konstatēta starpība sastāda 6,6628 ha (2015.gadā -  32,2143 ha)  22 gadījumos: 

1. 1 gadījumā īpašumam sagatavots plāns zemes izpirkšanai; 

2. 2 gadījumos zemes vienības nav pārvaldes bilancē, jo zeme ir nodota lietošanā; 

3. 1 gadījumā īpašumam ir noslēgts Pirkuma līgums; 

4. 14 gadījumos zeme ir privatizēta, bet nav noformēta Zemesgrāmatā,  

5. 3 gadījumos zeme ir privatizēta un ir noformēta Zemesgrāmatā, bet VZD datos kā 

īpašnieks norādīta pašvaldība. 

 

 
Informācija par pašvaldības mežaudzēm: 

 

Dagdas novada pašvaldība uz 31.12.2016. ir veikusi 110 mežaudžu salīdzināšanu 

ar Valsts meža dienesta datiem. Pašvaldības bilancē ir iegrāmatotas inventarizētās 

mežaudzes 751,69 ha platībā, bet pēc Valsts meža dienesta datiem 774,96 ha. Veidojas 

atšķirība 23,27 ha, t.sk.4.37 ha – ir pieņemti lēmumi par atsavināšanu, bet 18,9 ha - Valsts 

meža dienestā norādīti kļūdaini dati, kuri tiks laboti 2017.gadā. Pagastu pārvaldēs plānotā 

mežaudžu inventarizācija ir no 2018. – 2029. gadam. 

 

 

Informācija par pašvaldības ceļiem: 

 

Ceļu inventarizācija ir veikta uz 31.12.2016. Pēc grāmatvedības datiem Dagdas 

novada pašvaldībā kopējais ceļu un ielu garums ir 508,295 km, bet pēc Ceļu reģistra 

datiem- 507,97 km.  Konstatēta starpība 0,325 km, jo Ezernieku pagasta pārvaldes bilancē 

ir uzskaitīts piebraucamais ceļš pie Ezernieku vidusskolas, kurā ir ieguldīti pašvaldības 

līdzekļi un ceļš iekļauts Ceļu reģistra datos no 01.01.2017.  

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

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

līgumi par braucamo ceļu bezatlīdzības lietošanu. 
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Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) nekustamajiem īpašumiem: 

 

Uz 2016.gada 31.decembri pašvaldība ir iznomājusi (izīrējusi) nekustamo īpašumu 

un noslēgusi 1 899 nomas (īres) līgumus: 

• 187 dzīvokļu īres līgumi 9 285,07m2 kopplatībā; 

• 49 nomas līgumi komercdarbībai 2 431,98 m2 kopplatībā; 

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

44,1091 ha kopplatībā; 

• 221 nomas līgumi par kultivēto zemi 810,774 ha kopplatībā; 

• 1351 nomas līgumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 4 856,7545 ha 

kopplatībā; 

• 1 nomas līgums par inženierbūvēm; 

• 1 nomas līgums par pārējo nekustamo īpašumu 1 166,24 m2 kopplatībā. 
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS 

PROJEKTOS 

 

7.1 PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI  

Aizvadītajā – 2016. gadā, pašvaldība turpināja iepriekšējos gados uzsākto projektu 

realizāciju, kā arī uzsāka jaunu projektu īstenošanu un sagatavošanu. 2016.gadā realizēti 6 

projekti par kopējo summu EUR 15 697, 68 piesaistot Publisko finansējumu EUR 12 563,38 jeb 

80% un nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3 134,30 jeb 20%. 2016.gadā realizēto 

projektu summa ir ievērojami mazāka par iepriekšējos gados realizēto projektu summu un 

turpmākajos gados t.sk. 2017.gadā jau atbalstīto projektu summu. 

            7.1.tabula: Pašvaldības realizētie projekti 2016.gadā un to finansēšanas avoti 

Nr. Projekta nosaukums,                                     

fonda nosaukums, atbalsta institūcija,                              

(projekta īstenošanas laiks) 

Projekta 

kopējās 

izmaksas*1 

(EUR) 

t.sk. 

Publiskais 

finansējums 

EUR, (%) 

t.sk. 

Pašvaldības 

finansējums 

EUR, (%) 

1. 

 

„Zivju resursu pavairošana 

Dagdas ezerā” 

 

Lauku atbalsta dienests 

(01.07.2016 – 31.10.2016.) 

 

 

 

3 993,00 

 

 

3793,35 

(95 %) 

 

 

 

199,65 

(5 %) 

 

2. 

„Jolzas, Patmalnieku un Janovas 

ezeru zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde” 

 

Lauku atbalsta dienests 

(2016) 

 

2 018,51 

 

 

1 670,03 

 (83%) 

 

 

348,48 

(17 %) 
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3. 

„Dagdas novada jauniešu 

valstsgribas un valsts piederības 

apziņas stiprināšana” 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

01.06.2016.-31.07.2016. 

 

 

 

3 500,- 

 

 

 

3 500,- 

(100%) 

 

 

 

- 

 

4. 

                                                          

„Latgales līgavas pūrs” 

 

VKKF / LRAA 

(01.06.2016.-30.11.2016.) 

 

 

 

2 320,00 

(100 %) 

 

 

 

1 000,-  

(43.1 %) 

 

 

 

1 320,0 

(46.9%) 

 

5. 

„Akordeona spēle” 

 

VKKF 

(02.05.2016.-01.10.2016.) 

 

1 666,17 

 

1 600,00 

(96 %) 

 

66,17 

(4%) 

 

6. 

„Latviešu komponistu veltījumi 

Latvijas simtgadei” 

 

VKKF 

(02.05.2016.-01.10.2016.) 

 

 

 

2 200,- 

(100 %) 

 

 

 

 

 

 

1 000,- 

 (45.5 %) 

 

 

 

 

1 200,00 

(54.5 %) 

  

KOPĀ: 

15 697,68 

(100%) 

12 563,38 

(80%) 

3 134,30 

(20%) 
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7.2. PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE PROJEKTI  

 

 Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju līdzdalību publiski pieejamu objektu 

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

“Sabiedrība ar dvēseli 2016” projektu finansēšanai tika novirzīti līdzekļi EUR 5 000,- 

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

realizācijai piešķirts finansējums EUR 5 000,- apmērā. 

            7.2.tabula: Pašvaldības atbalstītie projekti “Sabiedrība ar dvēseli” 2016.gadā 

Nr. Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta 

summa 

(EUR) 

1. “Šķaunes pagasta 

Muižnieku ciemata 

iedzīvotāji” 

“Kapličas atjaunošana Muižnieku 

kapos Šķaunes pagastā Dagdas 

novadā” 

 

500,- 

2. Jauniešu biedrība 

“DEVA”” 

“Atpūta dvēselei” 500,- 

3. Iedzīvotāju grupa 

“Zirneklītis” 

“Bērnu rotaļu laukuma "Zirneklītis" 

izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā” 

 

500,- 

4. Jauniešu biedrība“Ašo 

kompānija” 

“Bērnu rotaļu laukums ar Latvju zīmju 

vēstījumu taku Asūnes ciemā” 

 

330,- 

5. Iedzīvotāju grupa 

“Neikšāni par veselīgu 

dzīves veidu” 

“Neikšānu ciema “Atpūtas un sporta 

takas izveide”” 

 

470,- 

6. Grupa “Šķaunes pagasta 

iedzīvotāji” 

„Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Šķaunes pagastā” 

 

450,- 

7. Grupa “Alejas ielas 5 

iedzīvotāji” 

“Alejas ielas 5 pagalma 

labiekārtošana” 

 

450,- 

8. Grupa “AUSEKĻI” “Bērnudārza un skolas vecuma bērnu 

rotaļu un atpūtas laukuma izveidošana 

Mariampolē” 

 

450,- 

9. Grupas “Alejas ielas 30 

iedzīvotāji” 

“Alejas ielas 30 daudzdzīvokļu mājas 

teritorijas labiekārtošana” 

 

450,- 

10. Grupas „Daudzdzīvokļu 

mājas Asūnes ielā 2 

iedzīvotāji” 

“Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 

pagalma labiekārtošana un iedzīvotāju 

brīvā laika pavadīšanas dažādošana” 

450,- 

11. Biedrības „OrhidejasS” “Prieks atjaunot un būvēt” 

 

450,- 

  KOPĀ: 5 000,- 
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7.3.PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS BIEDRĪBĀM UN  RELIĢISKĀM ORGANIZĀCIJĀM  

 

 2015.gada 21.decembrī tika pieņemti noteikumi “Par Dagdas novada pašvaldības 

finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām 

organizācijām”. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības budžetā paredzēto finanšu 

līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, ievērojot atklātu un vienlīdzīgu attieksmi 

iesnieguma izskatīšanas un vērtēšanas procesā.  

 Pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, izvērtējot biedrību un reliģisko 

organizāciju pieteikumus, tika piešķirts finansējums saskaņā ar domes lēmumiem.  

 

7.3.tabula: Pašvaldības finansējums biedrībām 2016.gadā 

Nr. Finansējuma saņēmējs  

 

Piešķirtā 

summa 

(EUR) 

Izlietotā 

summa 

(EUR) 

1.  Dagdas invalīdu brālība "NEMA" 10 033,32 10 033,32 

2. Dagdas pensionāru biedrība 965,00 905,28 

3. Jauniešu biedrība "DAGNE" 741,54 741,54 

4. Dagdas baltkrievu biedrība "VERBICA",  800,00  747,50 

5. Dagdas novadpētniecības biedrība "PATRIA"  735,00 735,00 

6. Jauniešu biedrība "Dzirkstelītes" 380,00 380,00 

7. Biedrība "Sieviešu klubiņš "Veiksme""                     600,00 600,00 

8.  “LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu 

komiteja”, Bērziņu pagasta nodaļa 

 

835,00 

 

835,00 

9.  “LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu 

komiteja” Konstantinovas pagasta nodaļa,  

 

374,00 

 

374,00 

10. Biedrība “Latgalieši”  

600,00 

 

600,00 
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7.4.tabula: Pašvaldības finansējums reliģiskām organizācijām 2016.gadā 

Nr. Finansējuma saņēmējs  

 

Piešķirtā 

summa 

(EUR) 

Izlietotā 

summa 

(EUR) 

1. Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu Dagdas 

draudze 

 

2 915,00 

 

2 915,00 

2. Asūnes Svētā Krusta Pagodināšanas Romas 

katoļu draudze 

1 250,00 1 250,00 

3. Dagdas vecticībnieku draudze 335,00 331,67 

4. Andrupenes Vissvētās Jaunavas Marijas 

Skapulāra Karalienes Romas katoļu draudze 

534,00 534,00 

5. Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas 

katoļu draudze 

5 000,00 0 
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8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU  

PAR PAŠVALDĪBAS DARBU 

 

 

Dagdas novada pašvaldība 2016. gadā turpināja informēt iedzīvotājus 

par pašvaldības darbu un saistītajiem jautājumiem, kā arī par aktualitātēm 

novadā kultūras, sporta, izglītības, jauniešu lietu, NVO, projektu un daudzām 

citām jomām.  

Lai informācija nonāktu līdz iedzīvotājiem, tiek izmantoti dažādi 

komunikācijas kanāli – pašvaldības mājaslapa www.dagda.lv, pašvaldības 

bezmaksas informatīvais drukātais izdevums “Dagdas Novada Ziņas”, Dagdas 

TV, sociālie tīkli un informatīvie sadarbības partneri.    

 

Pašvaldības mājaslapa www.dagda.lv  

Ar katru gadu pieaug interneta vietnes apmeklētāju skaits. 2014. gadā tie bija 

56 169 apmeklētāji, 2015. gadā – 63 239 un 2016. gadā – 65 784. Tabulā var apskatīt 

lietotāju skaitu pa mēnešiem. 
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Dagdas novada mājaslapas www.dagda.lv apmeklējumu statistikas dati liecina, ka 

ļoti strauji palielinās cilvēku skaits, kas interneta vietni apmeklē arī no mobilajām 

ierīcēm. Ja 2014. gada laikā bija 7 875 pieslēgumi mājas lapai no mobilajām ierīcēm, tas 

ir 5,43% no visiem apmeklējumiem, tad jau 2015. gadā šis skaitlis bija vairāk nekā divas 

reizes lielāks. 2015. gadā no mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem vietne 

www.dagda.lv apmeklēta 18 945 reizes. Tas ir 9,54% no visiem mājaslapas 

apmeklējumiem 2015. gadā. Savukārt 2016. gadā mājaslapa apmeklēta 31 396 reizes no 

mobilajām ierīcēm, tas ir 13,71% no visiem apmeklējumiem. Tieši tāpēc 2016. gadā 

izstrādāta mājaslapas mobilā versija, lai apmeklētājiem tā būtu ērtāk pārskatāma un 

lietojama.    

 

Informatīvais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” 

Pašvaldības bezmaksas informatīvais drukātais izdevums “Dagdas Novada Ziņas” 

2016. gadā iznāca 12 reizes – vienu reizi mēnesī. Janvāra, februāra, marta un aprīļa 

izdevumi tika izdoti latviešu un krievu valodā vienā numurā. No maija līdz decembrim 

izdevums iznāca divās valodās atsevišķi. Izdevuma tirāža bija 3 500.  

“Dagdas Novada Ziņas” mērķis ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, 

domes sēžu lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem 

pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem. 

Pašvaldības informatīvais izdevums galvenokārt lasa vecāka gadu gājuma iedzīvotāji, jo 

viņi neizmanto internetu. Arī iedzīvotāji var piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot sev 

aktuālus rakstu tematus vai jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt atbildes. Atbildīgais par 

izdevumu ir redaktors un tulkojumu no latviešu uz krievu valodu nodrošināja tulks. 

Krievu valodā tika 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”. 

 

Sociālie tīkli 

Kā vēl viens no informācijas nodošanas kanāliem tiek izmantoti sociālie tīkli. 

Dagdas novada pašvaldībai ir profili www.draugiem.lv (uz 01.01.2017. fiksēti 557 

sekotāji, tas ir par 54 vairāk nekā 2016.gada sākumā), www.twitter.com (757 sekotāji, par 

109 vairāk). 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, tajā skaitā arī ārzemēs dzīvojošiem. Tā kā 

novada mājas lapā nav komentēšanas iespēju, tad iedzīvotāji var izmantot sociālos tīklus 

sava viedokļa izteikšanai vai jautājumu uzdošanai. 
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Masu mediji 

Informācija par  aktualitātēm Dagdas novadā tiek sniegta Latgales un Latvijas 

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

portāliem, televīzijām un ziņu aģentūrām. 2016. gadā turpinājās sadarbība ar 

iepriekšējiem informācijas apmaiņas sadarbības partneriem un tika piesaistīti jauni. 

Arvien populārākas kļūst interneta vietnes, kuras pārpublicē informāciju no pašvaldības 

mājaslapas. 

 

Iedzīvotāju viedoklis 

2016.gadā Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa veica 4 aptaujas, lai 

noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dažādiem jautājumiem. Tika noskaidrots iedzīvotāju 

viedoklis par baseina nepieciešamību Dagdā; kultūras pasākumiem, kas veltīti Latvijas 

simtgades svinībām; viedoklis par pašvaldības informatīvo izdevumu “Dagdas Novada 

Ziņas” un par pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības veicināšanu 

Dagdā. Aptauju aizpildīšanas aktivitāte ar katru reizi palielinājās, it īpaši tika izmantota 

iespēja izteikt viedokli vai kādu ierosinājumu. Līdz ar to pašvaldībai bija iespēja uzzināt 

ne tikai atbildes uz aptaujas jautājumiem, bet uzzināt iedzīvotāju viedokli par konkrēto 

tēmu un arī saņemt ierosinājumus un jaunas idejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 

 

 

53 

 

9. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

 

9.1. SIA “DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” DARBĪBAS RĀDĪTĀJI  

 

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir vienīgā pašvaldības kapitālsabiedrība, 

kurā visas kapitāla daļas pieder Dagdas novada pašvaldībai.  

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, 

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

asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie 

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

pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonentu 

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

  9.1.tabula: Kapitālsabiedrības sniegtie pamatpakalpojumi  un to izcenojumi 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena EUR           

bez PVN 

Cena EUR ar PVN 

Fiziskām 

personām 

Juridiskām 

personām 

1. Ūdensapgāde m3 0,81 0,98 0,98 

2. Kanalizācija m3 1,48 1,79 1,79 

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

4. Dzīvojamo māju 

apsaimniekošana 

m2/mēnesī 0,21 – 0,24 - - 

5. Asenizācijas 

pakalpojumi 

m3 8.71 10,54 10,54 

 

Pārskata gadu (2016.gadu) SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ir noslēgusi ar 

peļņu EUR 9298 apmērā, bet 2015.gadu – ar zaudējumiem EUR 19 873 apmērā. 

2016.gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 438 459, kas ir par EUR 41 754 

jeb 10,5 % vairāk nekā 2015.gadā – EUR 396 705. Vidējais darbinieku skaits SIA 

“Dagdas komunālā saimniecība” 2015.gadā sastādīja 30, bet 2016.gadā – 28 darbinieki. 
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9.2.tabula: SIA “Dagdas komunālā saimniecība” nozaru darbības radītāji 

 

  

IEŅĒMUMI 

2016.gadā 

IZMAKSAS 

2016.gadā 

Peļņa vai 

zaudējumi 

 

Nozares EUR % EUR % 2015 2016 

Ūdensapgāde 42 533 9,62 52 556 12,14 -998 -10 023 

Kanalizācijas 

pakalpojumi 56 178 12,7 63 364 14,63 -3 291 -7 186 

Centralizētā 

siltumapgāde 218 459 49,39 201 683 46,58 -12 494 16 776 

Asenizācijas 

pakalpojumi 7871 1,78 8 961 2,07 -2 349 -1 090 

Dzīvojamo māju 

apsaimniekošana 70846 16,02 68 475 15,82 -6 668 2 371 

Komerc-

pakalpojumi 46 384 10,49 37 934 8,76 10 274 8 450 

 

 Kopā: 442 271 

 

100,00 432 973 100,00 -15 526 

 

 

9 298 

 

 

 

42533; 10%

56178; 13%

218459; 49%

7871; 2%

70846; 16%

46384; 10%

9.1 attēls: SIA "Dagdas komunālā saimniecība neto 

apgrozījums pa nozarēm 2016.gadā"

Ūdensapagāde Kanalizācija Siltumapgāde

Asenizācija DZMapsaimniekošana Komercpakalpojumi



 Dagdas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu 

 

 

55 

 

 

9.3.tabula: SIA "Dagdas komunālā saimniecība" peļņas un zaudējuma aprēķins 

 

Nr. Rādītājs 2015.gads,  

EUR 

2016.gads,  

EUR 

1. Neto apgrozījums 396 705 438 459 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (451 582) (458 726) 

3. Bruto peļņa vai zaudējums (54 877) (20 267) 

4. Administrācijas izmaksas (74 790) (70 128) 

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 117 289 115 026 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (585) (13 489) 

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi 57 48 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 

izmaksas 

(2 619) (1 892) 

9. Peļņa vai zaudējums pirms ārkārtas 

posteņiem un nodokļiem 

(15 525) 9 298 

10. Peļņa vai zaudējums pirms nodokļiem (15 525) 9 298 

11. Atliktais nodoklis (4 348) - 

12. Pārējie nodokļi  - 

13. Pārskata gada peļņa vai zaudējums (19 873) 9 298 

 

 

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

9.2 attēls: SIA "Dagdas komunālā saimniecība" peļņa 

pa pamatdarbības nozarēm 2015.-2016.gadā

2015 2016
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Dagdas novada paivaldibas vadibai,

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

Rig6,
2017. gada 28. aprili

Mes esam veiku5i Dagdas novada paSvaldibas 2016, gada finanSu p6rskatu reviziju un iesniedzam Jums
izskaUSanai musu Zinojumu vadrbai, kas satur secinajumus un ieteikumus par iekSejas kontroles
sistemu un izmantotajdm grdmatvedibas uzskaites metodem.

Pa5valdibas vadiba ir atbildiga par atbilsto5as iek5ejds kontroles sist6mas izveidoSanu un pielieto5anu,
kas ietver visas politikas un procedUras, ko pier;remusi paivaldibas vadiba, lai palidzetu sasniegt vadibas
m6rki, kas ir nodroiinat - cik vien tas ir praktiski lietderigi - sakartotu un efektivu darbibu, taj6 skaita
atbilstibu vadibas politikai, lidzekJu aizsardzibu, krap5anu un klDdu nov6r5anu un atklSSanu, uzskaites
ierakstu pareizibu un pilnlgumu un ticamas informacijas sagatavo5anu laik6.

MUsu veiktas grEmatvedibas uzskaites sistemas parbaude ietvera tas proced0ras, kas ir b[tiskas
attiecibd uz apgalvojumiem finanSu parskatos saska;ra ar LR likumdodanu. Lrlemot verd grdmatvedibas
un iek56j6s kontroles sist6mai rakstungos ierobeZojumus, parbaudes rezultatd nav iespdjams atklSt
visas nepilnibas un, tSdE! m[su zipojuma vadlbai apskatitie jautajumi var neieWert visus tr[kumus, kas
varetu b0t iekS€jas kontroles sistema.

Mds neesam konstat6juSi k6das b[tiskas neatbilstibas vai klUdas, kas iespaidotu 2016. gada finaniu
parskatu.

Darba gaitd raduSos nov6rojumus un ieteikumus esam apkopoju5i 5Is vestules pielikuma un ceram, ka
tie noder6s turpmakas paSvaldlbas darbibas pilnveidoSanai,

Nosl6gum6 v€lamies pateikties par atsaucibu un sadarbibu revizijas gaita,

PielikumS: Zi;tojums vadrbai

Ar ciepu,

SIA ,,Nexia Audit Advice" vErdS

6;r'o-

SIA "Nexia Audit Advice"
Licence Nr. 134

Reg.Nr. 40001858822

Grecinieku iela 9-3,
RIga, LV-1050,

Latvija

T: +371 67333227
F: +371 677?1524

info@auditadvice.lv

auditadvice.lv

ttr" 
^-*

Zverinata revidente
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EATKARiGU REVTDE TU zrNoruMs

SIA "Dagdas komunSle saimnieciba",
reg. Nr. 45903000289
dalibniekam

Miisu atzinums par finaniu pirskatu

Esam veikuli SIA "Dagdas komudle saimnieciba" C'Sabiedriba') pievienotaje gada perskatE iewerte finaniup5rskata no 3. fidz 20. lapai reviziju. pievienotais finanlu p5rskats ietver:
. bilanci 2016.gada 31, decembri
. peJnas vai zaudCjumu apr€kinu par gadu, kas noslCdz5s 2016. gada 31. decembri, ke ari
' fina.niu per_skata pielikumu, kas ietver nozimigu gramatuedibas uzskaites principu kopsavilkumu un citupaskaidrojosu informeciju.

Mosuprat, pievienotais finaniu pErskats sniedz patiesu un skaidru prieGstatu par SIA ..Dagdas komunela
saimnieciba" finansielo stevokli 2016. gada 31. decembri un par tEs darbibas finanlu rezulti[iem gada, kas
noslEdzas-2016. gada 31. decembri. saskana ar Latvijas Republikas Gada perskatu un konsolidCto gadj p6rskatu
likumu fGada perskatu un konsolid€to gada perskatu likumsl.

Atzinuma pamatojums

Atbilsto_si Lawijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam C'Revizijas pakalpojumu likums,) m€s veicam reviziju
saskaDa ar Lawuas Republika aEitiem starptautiskajiem revizijas standartiem (turpmak- Snb;. t"tusu pienikumr,
kas-noteiKi Sajos standartos, ir turpmek aprakstiti m0su ziDojuma sadaE Revid;nt; atbildiba par fimniu p1rckata
revDiju,

!lEs, esa! neatkar-lgi no Sabiedribas saskafe ar Starptautiskes Grematvdu Etikas standartu padomes izstredet6
Profesionalu gramawezu Etikas kodeksa (SGESP kodekss) prasibem un Revizuas pakalpojumu likume ieklautajam
!"._tqri9_.t Pf:!qll, kas ir piemErojamas musu veiktajai Finanlu pArskata revizijai Latvijas Repubtika. MCs esam
ievErojusi ari SGESP kodeksA un Revizias pakalpojumu likum5 noteiKos pdr€jos profesionalas Etikas principus un
objeKivitetes prasibas.

MEs uzskataim. ka musu iegUtie rcvizijas pieradiumi dod pietiekamu un atbilstosu pamatojumu musu atzinumam.

Zitroiana par citu informaciju

Par citu informAciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu informAciju veido Vadibas zinojums, kas iewerts pievienota gaoa
parskat5 no 21. ltdz 23,lapal

MUsu aEinums par finan5u p5rskatu neattiecas uz gada perskaE ietverto citu informActu, un m€s nesniedzam par
to nekada veida apliecinajumu. izlemot to ke noradits mgsu zilojuma sadald Citas ziqroianas prasibas saskane ar
Latvijas Republikas tiestbu aktu prasiba-m.

Saistit_e arJinansu parskata.revizuu miisu pienekums ir iepazities ar citu informeciju un, to darot, izvertEt, vai 5i
cita inform5cija b0tiski neaGliiras no finaniu pArskata informecijas vai no miisu zina5anam, kuras mEs ieouvam
revizijas gaitE, un vai tai nesatur cita veida biitiskas neatbilstibas.
Ja, balstoties uz veikto darbu un femot vEre revizuas laika giites ziFas un izpratni par Sabiedribu un tas darbibas
vidi, mEs secinem, ka cite informecije ir bOtiskas neatbilstibas, m0su pienakums ir zifot par Sediem apstekJrem.
MUsu uzmanibas loke nav nakuli apstekJi, par kuriem biitu jazino.

SIA "Nexia Audit Advice"
Licence Nr. 134
Reg.Nr. 40003858822
Gr€cinieku iela 9-3,
Riga, LV-1050,
Latvija
T: +371 67333227
F: +371 67221520
info@auditadvice.lv
auditadvice.lv
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Citas ziDoSanas prasibas saskane ar Latviias Republikas tiesibu aKu prasibim

Papildus tam, saskafr5 ar Revizijas pakalpojumu likumu mosu pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadrbas ziDojums ir
sagatavots saskanA ar te sagatavoianu reglamentEjole normative aka, Gada p5rskatu un konsolidEto gada
pArskatu likuma, prasibem.

Pamatojoties vienigi uz musu revizijas ietvaros veiKajem procedUrem, miisupr5t:

. Vadibas ziDojum5 par perskata gadu, par kuru ir sagatavots finanau perskats, sniegta informacija atbilst
finansu perskatam, un

. Vadibas zilojums ir sagatavots saskaDe ar Gada parskatu un konsolideto gada perskatu likuma prasibam.

Vadibas un personu, kurAm uzticEta Sabiedribas pirraudziba, atbildiba par finansu perskatu

Vadiba ir atbildiga par tada finangu parskata, kas sniedz patiesu un skaidru prieklstatu, sagatavoianu saskaga ar
Gada perskatu un konsolidEto gada p5rskatu likumu, kA ari par tAdas iekiejes kontroles sistemas uzturesanu, kada
saskaDe ar vadibas viedokli ir nepiecieiama, lai bltu iespejams sagatavot finanSu pArskatu, kas nesatur ne
krepsanas, ne kJiidas deJ izraisitas butiskas neatbilstibas.

Sagatavojot finansu perskatu, vadrbas pienekums ir izvErtEt Sabiedribas spCju turpinat darbibu, p€c
nepieciesamibas sniedzot informecuu par apstakliem, kas saistfti ar Sabiedribas sp€ju turpinet darbibu un darbibas
turpineianas principa piem€roianu. ja vien vadiba neplano Sabiedribas likvideciju vai tEs darbibas izbeigsanu, vai
ari tai nav citas reSlas alternativas kd Sabiedribas likvid-cija vai darbibas izbeiggana.

Personas, kur5m uzticeta Sabiedribas parraudziba, ir atbildigas par Sabiedribas finan5u parskata sagatavolanas
procesa uzraudzibu.

Revidenta atbildiba par finan5u p-rskata reviziju

MUsu merfis ir iegut pietiekamu perliecibu par to, ka finanlu parskats kopumd nesatur klodas vai krAplanas dCJ
izraisitas butiskas neatbilstibas. un sniegt revidentu zinojumu, kurA izteikts atzinums. Pietiekama parlieciba ir augsta
limerla parlieciba, bet ta negarant€, ka revizijS, kas veikta saskafa ar SRS, vienmCr tiks atkldta butiska neatbilstiba,
ja teda pastAv. Neatbilstibas var rasties krepianas vai kludas de!, un tes ir uzskatemas par butisk5m, ja var pamatoti
uzskatit, ka tEs katra atseviSki vai visas kopa var€tu ietekmCt saimnieciskos l€mumus, ko lietotaji pielem, balstoties
uz 3o finanSu parskatu.

Veicot reviziju saskafe ar SRS, visa revizuas procesa gaite mEs izdarem profesionelus spriedumus un saglabajam
profesionalo skepticismu. MCs ari:

. identificEjam un izvertEjam riskus, ka finansu parskatii varCtu bot krApsanas vai klUdas del izraisites
butiskas neatbilstibas, iz*rAdajam un veicam revizijas proceduras 5o risku mazinS5anai, kA ari iegustam
revizijas pierEdijumus. kas sniedz pietiekamu un atbilstosu pamatojumu mosu atzinumam. Risks, ka netiks
atkietas botiskas neatbilstibas krepianas d€j, ir aug$eks neke risks, ka netiks atkletas kliidas izraisitas
neatbilstibas, jo krap5ana var iewert slepenas norunas, dokumentu viltosanu, inform5cijas neuzrddrhnu
ar nodomu, informecijas nepatiesu atspoguJosanu vai ieG€jas kontroles perkapumus;

. iegustam izpratni par ieGEjo kontroli, kas ir botlska revizijas veiksanai, lai izstradatu konkretajiem
apstakliem atbilstosas revizijas proceduras, bet nevis, lai sniegtu aEinumu par Sabiedribas ieG€j5s
kontroles efeKivit5ti;

. izvErtejam pielietoto grAmawedibas politiku atbilstibu un gr5mawedibas aplesu un attieciges vadibas
uzreditds informecijas pamatotibu;

. izdarem secinajumu par vadibas piem€rota darbibas turpin5sanas principa atbilstibu. un, pamatojoties uz
ieg0tajiem revizijas pieradtumiem, par to, vai pastev butiska nenoteiktiba attiecib6 uz notikumiem vai
apstAkJiem, kas var radit nozimigas Saubas par Sabiedribas sp€ju turpinAt darbibu. Ja mCs secin5m, ka
botiska nenoteiKiba pastev, revidentu zioojume tiek versta uzmaniba uz finaniu parskate sniegto
informaciju par Siem apstek!iem, vai, ja SEda inform5cua nav sniegta, mes sniedzam modificCtu atzinumu.
MUsu secinejumi ir pamatoti ar revizijas pierEdijumiem, kas ieguti lidz revidentu ziDojuma datumam.
TomCr nekotnes notikumu vai apsteklu ietekmE Sabiedriba savu darbibu var p6rtrauK;

. izvErtEjam vispErEju finan5u perskata struKoru un saturu, ieskaitot atklAto inform6ciju un skaidrojumus
pielikumS, un to, vai finaniu p5rskats patiesi atspogujo perskata pamate eso5os darijumus un notikumus.
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M€s sazinemies ar personam, kur6m uzticeta Sabiednbas parnudziba, un, db starpa, snledzam informacuu par
danoto revizijas apjomu un laiku, lG ari par wafgiem re\,-rzijas novCroJumlem. taja skaiti par botiskiem ieldCjEs
konuoles tn'ikumiem, k5dus m€s identiffcejam revizijas laike,

SIA "Nexia Audlt Advice"
Zv€rinetu revidentu komercsabiedriba, licence Nr. 134

Biruta Novlka
Valdes loekle, 6l'iro'
atbildrga zv€rineb revidente, sertifikets Nr. 106

Rige, Lawija
2017. gada 6. marta
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                           6.PIELIKUMS 

Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem 2016.gadā, EUR 

                                                                                                                                                                                                                                         / Avots: Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas dati / 

Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

1. Dagda / Ekonomiski efektīva 

koksnes atkritumu izmantošana 

Dagdas pilsētas siltumapgādes 

sistēmā 

VIF/AL 00288 

18.05.2004.                

līdz 01.01.2020 

233 351 67 216 15 822 0 51 394 3 137 

2. Šķaune /Katlu mājas 

rekonstrukcija 
VIF -AL00284 

18.05.2004.             

līdz 14.04.2019. 

33 864 8 466 2 419 0 6 047 388 

3. Šķaune /Atdzelžošanas iekārtu 

uzstādīšana 
VIF -AL00348 

30.06.2005.                

līdz 31.05.2020. 

33 864 11 264 2 379 0 8 885 268 

4. Ezernieki /ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstība 
VK/A2/1/06/277 

15.06.2006.                  

līdz 26.06.2026. 

199 202 35 922 0 0 35 922 139 

5. Andrupene / 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Andrupenes pagastā 

VK/A2/1/06.358 

31.07.2006.                      

līdz 20.07.2021. 

376 492 15 454 0 0 15 454 60 

6. Konstantinova /ERAF 

projekts Ūdenssaimniecības 

attīstībai 

VIF-AL00441 
21.05.2007.                 

līdz 01.04.2027. 

101 128 3 961 3 961 0 0 87 

7. Andzeļi / ERAF projekts 

ūdenssaimniecības attīstībai 
VK/A2/1/07/215 

01.06.2007.                          

līdz 20.03.2027. 

160 785 78 954 

 

0 

 

0 78 954 305 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

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

līdz 20.07.2017. 

42 814 7 663 4 394 0 3 269 24 

9. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība” 

VK/A2/1/09/486 
15.09.2009.             

līdz 20.08.2024. 

174 586 105 333 

 

12 044 0 93 289 1 121 

10. Svariņi /Sporta zāles 

izveidošana Dagdas novada 

Svariņu ciemā 

VK/A2/1/11/184  
02.05.2011.               

līdz 20.04.2016. 

136 596 16 050 16 050 0 0 21 

11. Dagda / Brīvdabas estrādes 

rekonstrukcijas Dagdas parkā 
VK/A2/1/11/173 

02.05.2011.          

līdz 20.04.2016. 

118 098 13 880 13 880 0 0 19 

12. Ezernieki /Izstāžu zāles 

izveidošana Jaundomes muižā 

un teritorijas labiekārtošana 

VK/A2/1/11/172 
02.05.2011.                  

līdz 20.04.2016. 

236 197 27 782 27 782 0 0 36 

13. Ķepova /Saietu nama un 

izstāžu zāles rekonstrukcija 

Ķepovas pagastā 

VK/A2/1/11/518   
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

300 226 186 621 32 459 0 154 162 575 

14. Dagda / Satiksmes drošības 

infrastruktūras uzlabojumi 
Daugavpils ielā, Dagdā 

VK/A2/1/11/519 
06.09.2011.                    

līdz 20.08.2021. 

267 500 166 266 28 924 0 137 342 512 

15. Dagda / Tilta rekonstrukcija 

Daugavpils ielā pāri Narūtas 

upei Dagdas pilsētā 

VK/A2 /1/12/103  

25.04.2012.          

līdz 20.04.2022. 

183 550 127 375 20 376 0 106 999 322 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

16. Dagda / Iekšējās apkures 

sistēmas nomaiņa Dagdas 

Tautas namā un siltumtrases 

rekonstrukcija 

VK/A2 /1/12/104 

25.04.2012.           

līdz 20.04.2022. 

183 550 127 375 20 376 0 106 999 322 

17. Dagda / Pamatkapitāla 

palielināšana SIA “DKS” KF 

projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Dagdā II 

kārta ” īstenošanai 

VK/A2 /1/12/105 

25.04.2012.                    

līdz 20.04.2027. 

482 354 387 504 34 439 0 353 065 1 004 

18. Bērziņi / Bērziņu pagasta 

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

22.05.2012.             

līdz 20.05.2022. 

182 128 124 672 19 180 0 105 492 313 

19. Ezernieki /Jauna saietu nama 

būvniecība Dagdas novada 

Ezerniekos 

VK/A2/1/12/406 
06.08.2012.          

līdz 20.05.2022. 

345 758 239 365 35 464 0 203 901 628 

20. Asūne / ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Dagdas novada Asūnes ciemā” 

īstenošanai 

VK/A2/1/13/103 

03.04.2013.              

līdz 20.03.2023. 

204 894 165 053 22 766 0 142 287 509 

21. Dagda / ELFLA projekta 

„Dagdas vidusskolas sporta zāles 

vienkāršotā rekonstrukcija” 

īstenošanai 

VK/A2/1/13/101 

03.04.2013.                  

līdz 20.03.2018. 

37 564 21 130 9 391 0 11 739 59 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

22. Dagda / Pirmpirkuma tiesību 

izmantošanai – nekustamā 

īpašuma Skolas ielā 6, Dagdā, 

iegādei  

VK/A2/1/13/133 

17.04.2013.                    

līdz 20.04.2018. 

71 144 37 666 16 739 0 20 927 102 

23. Šķaune /Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Šķaunes 

pamatskolā 

VK/A2/1/13/331 
22.07.2013.                 

līdz 20.07.2028. 

276 037 152 942 0 0 152 942 449 

24. Dagda/Andrupene/ 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

transporta (2 autobusu) iegādei 

VK/A2/1/13/1190  

16.12.2013.                          

līdz 20.12.2020. 

115 253 92 202 18 440 0 73 762 305 

25. Andrupene / ELFLA projekta 

“Dagdas novada kultūr-

vēsturiskā mantojuma 

saglabāšana, atjaunojot un 

labiekārtojot muzeju 

“Andrupenes lauku sēta”” 

VK/P-59/2014 
17.03.2014.                     

līdz 20.03.2024. 

186 205 28 501 0 0 28 501 90 

26. Andzeļi / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (pas. 

mikroautobuss) iegādei 

VK/P-58/2014    
17.03.2014.             

līdz 20.03.2021. 

50 700 42 588 8 112 0 34 476 

 

126 

27. Andrupene / Pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(traktortehnikas) iegādei 

VK/P- 245/2014 
19.06.2014.                     

līdz 20.06.2021. 

38 948 35 706 6 492 0 29 214 112 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

28. Dagda / Jaunas analogās 

rentgena iekārtas ar digitali-

zāciju piegāde VSPC “Dagda” 

VK/P-243/2014 
19.06.2014.          

līdz 20.06.2024. 

92 928 87 788 10 328 0 77 460 282 

29. Dagda / Dagdas vidusskolas 

ieejas kāpņu un laukuma 

pārbūve, ēdnīcas vienk. 

rekonstrukcija un virtuves 

inventāra piegāde ēdnīcai 

VK/P-244/2014 
19.06.2014.           

līdz 20.06.2024. 

65 027 61 438 7 228 0 54 210 198 

30. Ezernieki /Projekta 

“Ezernieku vidusskolas aktu 

zāles renovācija ” īstenošanai 

VK/P-459/2014 
17.09.2014.                 

līdz 20.09.2021. 

38 186 36 616 6 368 0 30 248 130 

31. Ezernieki /Tehniskā projekta 

izstrāde Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles celtniecībai 

VK/ P- 460/2014 
17.09.2014.           

līdz 20.09.2019. 

5 814 5 459 1 456 0 4 003 19 

32. Bērziņi / Pasažieru 

mikroautobusa iegāde Bērziņu 

pagasta pārvaldes vajadzībām 

VK/P-519/2014 
15.10.2014.              

līdz 20.10.2019. 

22 754 21 424 5 356 0 16 068 81 

33. Dagda / Ezernieki/ 

Konstantinova 

/Aleksandrovas skola / 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

transporta (4 autobusu iegāde) 

VK/A2/1/15/169 

22.04.2015.                      

līdz 20.04.2022. 

193 300 193 300 

 

29 730 0 163 570 528 

 

 

 

 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

34. Andrupene / Svariņi / 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām Dagdas novada 

Svarincu un Mariampoles 

ciemā 

VK/A2/1/15/406 

22.07.2015.            

līdz 20.07.2020.                         

40 640 40 638 6 770 0 33 868 133 

35. Konstantinova/ Pašvaldības 

autoceļa Konstantinova – 

Zariņi brauktuves virsmas 

apstrāde ar pretputekļu 

segumu  Konstantinovas 

ciemā *2 

VK/A2/1/15/690 

02.09.2015.            

līdz 20.08.2025. 

50 000 50 000 2 680 0 47 320 162 

36. Dagda/ Katlumājas 

Mičurina ielā 12A, Dagdā, 

rekonstrukcija 

VK/A2/1/15/690 

17.12.2015.            

līdz 20.12.2025. 

192 000 24 941 5 160 167 059 186 840 209 

37. Dagda/Andrupene 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešama transporta 

iegāde 

VK/A2/1/16/102 

29.04.2016. 

līdz 20.04.2021. 

30 000 0 0 30 000 30 000 31 

38. Dagda/ Projekta „Dagdas 

pilsētas izglītības iestāžu 

sakārtošana-iekštelpu 

remonts” īstenošana 

VK/A2/1/16/238 

06.07.2016. 

līdz 20.06.2021. 

55 600 0 0 55 383 55 383 2 

 



Nr. Administratīvā teritorija/ 

Aizņēmuma mērķis 

Aizdevējs*1/   

Līguma nr., datums  

– atmaksas termiņš  

Līguma kopējā 

summa                 

(EUR) 

Atlikums uz 

01.01.2016. 

Atmaksāts 

2016.gadā 

Saņemts 

2016.gadā 

Atlikums uz 

31.12.2016. 

Procenti un 

apkalpošanas 

maksa 2016.gadā 

39. Ezernieki/ Projekta 

”Ezernieku vidusskolas 

sporta zāles būvniecība” 

īstenošana 

VK/A2/1/16/249 

21.07.2016. 

līdz 20.07.2036. 

487 000 0 0 111 792 111 792 5 

40. Andrupene/Ezernieki/ 

Projekta” Andrupenes 

pamatskolas sporta zāles 

iekštelpu remonts un 

Ezernieku pagasta PII rotaļu 

laukuma izveide” īstenošana 

VK/A2/1/16/354 

02.09.2016. 

līdz 20.08.2021. 

65 800 0 0 65 800 65 800 1 

KOPĀ:  6 111 837 2 848 515 446 965 430 034 2 831 584 12 814 

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

*2 – Aizdevums tiks atmaksāts no Autoceļu fonda līdzekļiem.  

 

 

 

 

 

 

 



7.PIELIKUMS 

 

 

Pārskats par Dagdas novada pašvaldības galvojumiem 2016.gadā, EUR 

                                                                                                                                                                                           / Avots: Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas dati / 

Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis 
(Aizdevējs) 

Līguma 
noslēgšanas – 

atmaksas termiņš 

Galvojuma 
summa, EUR 

Atlikums uz 
01.01.2016. 

Samazinājums 
2016.gadā 

Palielinājums 
2016.gadā 

Atlikums uz 
31.12.2016. 

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

01.10.2004. – 
15.06.2017. 

9 391 2 708  1 061 64 
1 711 

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

22.11.2005.– 
20.11.2015. 

1 648 577 179 14 
412 

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

01.12.2006.– 
01.12.2019. 

6 616 1 770  790 45 
1 025 

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

24.04.2007.– 
30.12.2019. 

1 764 691  365 12 
338 

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

16.10.2008.– 
07.10.2018. 

2 312 1 946 250 19 
1 715 

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

 

15.12.2009.– 
20.12.2019. 

110 130 44 034  11 016 0 
33 018 



Nr. Aizņēmējs, Aizņēmuma mērķis 
(Aizdevējs) 

Līguma 
noslēgšanas – 

atmaksas termiņš 

Galvojuma 
summa, EUR 

Atlikums uz 
01.01.2016. 

Samazinājums 
2016.gadā 

Palielinājums 
2016.gadā 

Atlikums uz 
31.12.2016. 

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

16.06.2010.– 
15.07.2024. 

4 731 555 560 5 
0 

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

24.11.2011.– 
15.07.2024. 

1 611 948  300 23 
671 

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

21.10.2013.– 
20.10.2022. 

2 442 2 066 2 075 9 0 

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

16.06.2014.– 
20.06.2019. 

171 960 4 671  0 0 4 671 

 
KOPĀ: 

 
312 605 59 966 - 16 596 191 43 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       8. PIELIKUMS  

Dagdas novada pašvaldības bibliotēku darbības rādītāji 2016.gadā                                                           
                                     /  Avots: kulturaskarte.lv /  

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Dagda 

(bērnu) 

Dagdas 
pag. 

Ezernieki Konstantin
ova 

Ķepova Svariņi Šķaune Kopā 
novadā 

Aktīvo lietotāju 
skaits 

t.sk. bērni 

316 

 

65 

181 

 

51 

87 

 

35 

101 

 

16 

774 

 

171 

453 

 

382 

70 

 

7 

270 

 

107 

115 

 

28 

36 

 

12 

150 

 

30 

245 

 

88 

2798 

 

992 

Fizisko 
apmeklējumu 
skaits 

t.sk. bērni 

4711 

 

 

1110 

4803 

 

 

1519 

1322 

 

 

839 

3380 

 

 

850 

14 508 

 

 

4668 

12 279 

 

 

10 999 

1553 

 

 

292 

6370 

 

 

4284 

3600 

 

 

662 

639 

 

 

81 

3077 

 

 

970 

6655 

 

 

2000 

62 897 

 

 

28 274 

Izsniegumu skaits 8217 7521 1324 3390 33 898 16 524 3176 8268 4099 747 4944 7012 99 120 

t.sk. 

Grāmatas 

6143 4238 1172 1190 14 185 12 216 1852 7064 1825 356 2028 3555 55 824 

Seriālizdevumi 2022 3283 152 2200 19 713 4308 1324 1127 2274 391 2916 3457 43 167 

Audio vizuālie 
materiāli 

52 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 129 

Pasākumi 23 16 40 27 67 82 20 56 52 14 56 25 478 

t.sk. 

Tematiskie 

9 4 4 6 19 26 2 8 12 1 19 4 114 

Izstādes  14 12 36 21 48 56 18 48 40 13 37 21 364 

Finanšu līdzekļi 
krājumam, EUR 

752 1756 1009 892 2401 2354 1078 804 1515 544 993 800 14 898 

Jaunām 
grāmatām, EUR 

333 1048 613 551 1802 1901 479 404 881 299 482 400 9193 

Per.izdevumiem,
EUR 

419 

 

708 396 341 599 453 599 400 634 245 511 400 5705 



                 9.PIELIKUMS 

Dagdas novada pašvaldības Tautas namu / Saietu namu darbības rādītāji 2016.gadā   

                                                                                                                                                                             / Avots: kulturaskarte.lv / 

 Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Dagda Ezernieki Konstantinova Ķepova Svariņi Šķaune Kopā novadā 

Norišu skaits, t.sk 67 40 26 10 31 39 57 72 35 37 414 

Izstāde  18 0 3 0 6 2 2 8 8 3 50 

Izrāde 3 0 0 0 4 2 1 0 0 0 10 

Koncerts 2 0 5 3 4 4 7 3 1 8 37 

Literārs pasākums 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Informatīva sanāksme 18 7 3 0 1 2 4 3 2 6 73 

Izklaides pasākums 0 22 10 2 14 16 38 10 2 10 124 

Valsts, tradicionālie, 

novada svētki 

12 11 5 5 7 11 4 9 4 10 79 

Reliģisks pasākums 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 

Ekskursijas 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 

Norišu apmeklētāju 
skaits 

8100 2207 2093 725 4041 1810 3920 2575 2538 2500 30 509 

Pašdarbības 
kolektīvi,t.sk. 

8 2 3 3 8 4 4 0 7 7 46 

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

Vokālais 1 1 2 1 4 2 1 0 0 2 14 

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

Dramatiskais 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 

Instrumentālais, kapela 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Interešu klubs, pulciņš 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 6 

Koris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 





IZDEVUMISOCIĀLAJIEMPABALSTIEMDAGDASNOVADĀ 2016.GADĀ

Pielikums
Dagdas novada pašvaldības domes
2017.gada 19.janvārasēdes
protokolamNr.1, 2.5

IZPILDE 12 MĒNEŠOS (EUR)
Npk Pārvalde GM] pabalsti Pārējie pabalsti Kopā pabalsti

plāns - izpilde Izpildes% Atlikums+/- plāns izpilde izpildes% Atlikums +/- plāns izpilde Izpildes %Atlikums +/-
1 Andrupene 27560 27549 99,96% 11 13078 12793 97,82% 285 40638 40342 99,27% 296
2 Andzeļi 11600 11195 96,51% 405 15825 15644 98,86% 181 27425 26839 97,86% 586
3 Asūne 20600 20134 97,74% 466 16540 15659 94,67% 881 37140 35793 96,37% 1347
4 Bēniņi 15000 14952 99,68% 48 10645 10565 99,25% 80 25645 25517 99,50% 128

! 5 Ezernieki 101 10 10895 107,76% -785 14865 11828 79,57% 3037 24975 22723 90,98% 2252
6 Konstantīnam 1 1274 1 1274 100,00% 0 15186 15 1 86 100,00% 0 26460 26460 100,00% 0
7 Ķepova 3500 3435 98,14% 65 1940 1809 93,25% 131 5440 5244 96,40% 196
8 Svariņi 8449 8449 100,00% 0 8435 8435 100,00% 0 16884 16884 100,00% 0
9 Šķaune 9518 9518 100,00% 0 17210 17210 100,00% 0 26728 26728 100,00% 0

10 Dagdn 51700 49247 95,26% 2453 47835 43249 90,41% 4586 99535 92496 92,93% 7039
; , ĒQĪ'Ā 169311“ 166638 98,43% 2663 161559 152378 94,32% 9181 330870 319026 96,42% 11844

Dagdas novada Sociālā dienesta vadītāja E.Trūle



12.PIELIKUMS

Dati uz 13.07.2017. / Avots: VID dati /

01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 135

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 49

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

salmu un pīto izstrādājumu ražošana
31

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 5

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 26

42 Inženierbūvniecība 22

43 Specializētie būvdarbi 10

45
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un 

remonts
26

46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 1

47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 85

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports 20

55 Izmitināšana 3

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu 1

74 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 15

81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 1

84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 592

85 Izglītība 59

86 Veselības aizsardzība 97

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība 10

- Pamatdarbības veids nav norādīts 2

1 155

Karlova-Klipa 67122026

Inga.Karlova-Klipa@vid.gov.lv

Informācija par vidējo darba ņēmēju skaitu pie Dagdas novadā reģistrētiem darba devējiem 

sadalījumā pēc saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā                     

(NACE  2.red.) 2016.gadā*

* Informācija no pārskatiem “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba 

ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”.

** Viens darba ņēmējs vienlaikus var tikt nodarbināts pie vairākiem darba devējiem dažādās nozarēs.

NACE  2.redakcijas apkopojošā koda nosaukums

Vidējais darba ņēmēju 

skaits 2016.gadā 

(pārskata periodos, kuros ir 

norādīti darba ņēmēji)**

NACE  2.red. apk. 

kods

Vidējais darba ņēmēju skaits Dagdas novadā 2016.gadā


